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A AXPO IBERIA E A ENGIE ESPAÑA SERÃO OS CRIADORES DE 

MERCADO NO MIBGAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

• O CRIADOR DO MERCADO É UMA FIGURA QUE EXISTE EM GRANDE PARTE DOS MERCADOS 

ORGANIZADOS EUROPEUS, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR LIQUIDEZ. 

Madrid, 27 de Dezembro de 2019.- As empresas Axpo Iberia e ENGIE España S.L. serão 

conjuntamente responsáveis pela prestação do serviço de criador de mercado no Mercado 

Organizado de Gás natural gerido pela MIBGAS durante o primeiro semestre de 2020, de 

acordo com a Portaria da Dirección General de Política Energética y Minas em que este 

serviço foi adjudicado. 

Ambas as empresas têm experiência no desempenho desta função de dinamização no 

MIBGAS desde o último semestre de 2018. O criador do mercado é uma figura que existe 

em grande parte dos mercados organizados europeus, com o objetivo de proporcionar maior 

liquidez ao mercado através da presença contínua de ofertas de compra e venda de gás. 

A AXPO 

A Axpo Iberia (www.axpo.com) é a filial para Portugal e Espanha do grupo suíço Axpo. 

Presente há mais de 15 anos em Espanha, a Axpo consolidou a sua posição como um dos 

maiores grupos energéticos a operar nesse país, fornecendo 10 TWh de gás e 5 TWh de 

eletricidade aos seus clientes, e gerindo uma das mais importates carteiras de energias 

renováveis de Espanha. O Grupo Axpo produz, comercializa e distribui energia na Suíça, em 

mais 30 países europeus e nos EUA. 

A ENGIE 

A ENGIE é, em Espanha, um grupo líder na transição energética, com uma experiência 

multisetorial na prestação de serviços de eficiência energética para além de ter um 

posicionamento claro nas cadeias do setor de gás e das energias renováveis e térmicas e, 

em particular, na sua presença já consolidada no mercado espanhol dos ciclos combinados 

de gás (2.000 MW) e de energia renovável (86 MW - mini hidráulica e fotovoltaica).  

 


