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S&P Global Ratings (“S&P”) reiterou o rating de longo prazo da Galp Gás Natural 
Distribuição, S.A. (“GGND”) em ‘BBB-‘ com outlook estável  

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários 
Português e na alínea d) do artigo 3.º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, a GGND informa que 
a S&P reiterou o seu rating de longo prazo em ‘BBB-‘ com outlook estável. 

O rating e outlook foram reiterados considerando a expetativa do impacto limitado no 
desempenho da GGND decorrente das consequências da pandemia de COVID-19 e o contínuo 
suporte do ambiente regulatório estável, com política de dividendos e de CAPEX flexíveis. 
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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. 

http://www.galpgasnaturaldistribuicao.pt/

