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Lisboa, 18 de Maio de 2007 

DIRECÇÃO DE RELAÇÕES COM 

INVESTIDORES 
Miguel Viana, Director 
Elisabete Ferreira 
Ricardo Farinha 
Noélia Rocha 

Tel:  +351 21 001 2834 
Fax: +351 21 001 2899 

Email:  ir@edp.pt 
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 EDP REFORÇA PARTICIPAÇÃO NA NATURGAS PARA 61,83% 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código 

dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) 

vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em 

geral: 

A EDP através da sua subsidiária em Espanha Hidroeléctrica Del 

Cantábrico S.A. (“HC Energia”), detida a 96,86% pela EDP, assinou 

hoje um acordo com a Gas Natural SDG, S.A. (“Gas Natural”) para 

a compra de 9,39% do capital social da Naturgas Energia Grupo, 

S.A. (“Naturgas”). Esta transacção representa um investimento de 

€122 milhões, e permite à HC Energia aumentar a sua participação 

na Naturgas de 56,18% para 65,57%, o que representa um aumento 

da participação indirecta da EDP na Naturgas de 54,42% para 

61,83%. 

Para além da aquisição da referida participação minoritária na 

Naturgas, que se enquadra na estratégia de reforço de posições 

no nosso “core business” Ibérico, a EDP estabeleceu ainda com a 

Gas Natural um conjunto de acordos operacionais que vêm 

contribuir para o aumento dos níveis de flexibilidade e redução de 

risco da nossa actividade de gás liberalizada no mercado Ibérico. 

A Naturgas é o segundo operador na actividade de distribuição 

de gás em Espanha detendo uma rede de 5.096 kms de gasodutos 

de distribuição e transporte de gás com cerca de 648 mil clientes 

ligados em Mar-07. No mercado liberalizado de gás, a Naturgas 

vendeu 13.755 GWh em 2006 e tinha em Mar-07 283 mil clientes. 
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