COMUNICADO
14 de julho de 2020

Derivados sobre licenças de emissão de CO2
Foram identificadas transações não autorizadas pela Empresa de derivados sobre licenças
de emissão de CO2 que resultaram numa perda de cerca de €60 m. Esta situação encontrase integralmente superada, tendo a Empresa encerrado a totalidade das posições e tomado
medidas adequadas no plano interno, incluindo ações disciplinares e de auditoria, e no
domínio do reforço dos controlos operacionais, com vista a precaver a ocorrência de eventos
idênticos no futuro.

Este evento não altera a posição de caixa indicada no Trading Update divulgado ao mercado
a 13 de julho, sem que haja impactos financeiros negativos adicionais associados.
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista; despesas de capital
e operacionais; níveis de performance e planos, calendários e resultados de execução de projetos; níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e impactos da pandemia
COVID-19 nos negócios e resultados da Galp, que pode divergir significativamente em função de diversos fatores, incluindo oferta e procura de crude gás natural, produtos petrolíferos, eletricidade e outros
fatores de mercado que os afetem; os resultados obtidos com políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação ao COVID-19 e para a manutenção do funcionamento das economias
e dos mercados nacionais e internacionais; os impactos da pandemia COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a saúde e segurança dos seus
trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos competidores e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de curto e médio prazo atempadamente e em
condições económicas adequadas; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a obtenção de autorizações administrativas necessárias; eventos operacionais ou dificuldades
técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado à Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício findo a 31 de dezembro de 2019 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Declarações a respeito de eventuais resultados financeiros ou operacionais
efetuadas no Capital Markets Day da Galp, realizado a 18 de fevereiro de 2020, não devem ser consideradas como atualizadas ou repetidas em qualquer data posterior, salvo se especificamente atualizada ou
confirmada neste comunicado ou em divulgações públicas subsequentes. Fatores importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas
encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores, ou consultores não pretendem, e
expressamente negam qualquer dever, compromisso ou obrigação de elaborar, divulgas, qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão das informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas
neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias.
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