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A AXPO IBERIA E A ENGIE ESPAÑA SERÃO OS CRIADORES DE 

MERCADO NO MIBGAS DURANTE O SEGUNDO 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, 20 de Julho de 2020.- As empresas Axpo Iberia e ENGIE España S.L.U. serão 

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

Organizado de Gás natural gerido pela MIBGAS durante o segundo 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 é a maior produtora de energias renováveis na Suíça, líder internacional em trading 

e comercialização de energia solar e eólica. Com uma equipa de 5000 funcionários e 

operações em mais de 30 países na Europa e nos EUA, desenvolve novas soluções 

combinando uma experiência de mais de 100 anos com a sua capacidade de inovação, 

visando um futuro energético sustentável. 

A Axpo Iberia gere a principal carteira independente de terminais de energia renovável na 

Península Ibérica, oferecendo produtos e serviços em Espanha e Portugal, que abrangem o 

fornecimento energético, a eficiência energética e o trading de electricidade, gás, biomassa 

e CO2. 

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 669,8 MW (84 MW hidráulica; 51,8 MW 

fotovoltaica e 534 MW eólica).  

 

 


