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EDP ADQUIRE ACTIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO
NORTE DE ESPANHA À REPSOL
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Bloomberg: EDP PL

Lisboa, 25 de Janeiro de 2016: 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 para o sector do gás em Espanha, a Naturgas Energía
Grupo, S.A. (“Naturgas”), alcançou um acordo com a Repsol, S.A. ("Repsol"), para a
aquisição de activos de distribuição de gás localizados no Norte de Espanha.
Os activos incluem cerca de 82 mil pontos de abastecimento de gás propano liquefeito
(GPL) localizados nas principais regiões de actividade da Naturgas (País Basco, Astúrias
e Cantábria).
O preço da transacção acordado representa um “enterprise value” de €116 milhões,
com um contributo expectável para o EBITDA numa base anual de €13 milhões.
A conclusão da transação está sujeita a due diligence e a determinadas condições,
incluindo as autorizações da autoridade da concorrência e das autoridades
regulatórias competentes, sendo expectável que ocorra durante o segundo semestre
de 2016.
A transacção permitirá à EDP aumentar a sua rede de distribuição de gás em Espanha
em 9%, para cerca de 1 milhão de pontos de abastecimento, reforçando a sua posição
estratégica enquanto operador de referência na distribuição e comercialização de gás
no mercado Ibérico.
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