
 
Comunicado Lisboa, 26 de abril de 2019 

 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A. chegou a um acordo para adquirir 58,03% da 

Tagusgás, S.A. 

A Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (“GGND”) chegou a um acordo com a GÁSRIBA, S.A. para 

adquirir a sua participação de 58,03% do capital social da TAGUSGÁS - EMPRESA DE GÁS DO 

VALE DO TEJO, S.A. (“TAGUSGÁS”), por um montante de €32 milhões. 

A transação está sujeita às aprovações regulatórias aplicáveis. Após a conclusão, a GGND 

deterá 99,36% do capital social da TAGUSGÁS. 

A GGND é a principal distribuidora de gás natural em Portugal, com uma base de ativos 

regulados (“RAB”) de cerca €1 mil milhões e cerca 1.450 milhões m3 de gás natural distribuído 

anualmente através do controlo de oito das onze empresas de distribuição de gás natural em 

Portugal.  

A TAGUSGÁS, na qual a GGND atualmente detém 41,33%, detém essencialmente a concessão 

para distribuição de gás natural nos distritos de Santarém e Portalegre, com um RAB de cerca 

€82 milhões e cerca de 122 milhões m3 de gás natural distribuído por ano. 

O Millennium Investment Banking atuou como assessor financeiro do GGND nesta transação. 
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Contactos: 

Tel: +351 218 655 379 
Fax: +351 218 687 951 

 

Morada: 

Rua Tomás da Fonseca, Torre C  
1600-209 Lisboa, Portugal  

 

Website: www.galpgasnaturaldistribuicao.pt 
Email: ir@ggnd.pt  
 

O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos 

históricos e, consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações 

prospetivas. Fatores importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas 

encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp Gás Natural Distribuição S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Galp 

Gás Natural Distribuição S.A. não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, 

adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir 

qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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