
                            

MERCADO IBÉRICO DEL GAS 
  

comunicacion@mibgas.es 

www.mibgas.es | T (+34) 91 268 26 04 
    

A MIBGAS DERIVATIVES E A ENMACC ASSINAM UM ACORDO 

PARA O REGISTO DE CONTRATOS OTC DE FUTUROS DE GÁS 

• OS CONTRATOS DE GÁS COM ENTREGA FÍSICA REGISTADOS NA MIBGAS DERIVATIVES SERÃO COMPENSADOS 

ATRAVÉS DA OMICLEAR, A CÂMARA CENTRAL DE CONTRAPARTE DA MIBGAS DERIVATIVES. 

Madrid, 15 de Dezembro de 2021 – As companhias MIBGAS Derivatives e ENMACC oferecem já aos 

seus clientes o serviço de registo, compensação e liquidação de transacções bilaterais (OTC) em toda a 

curva de futuros de gás natural com entrega no Ponto Virtual de Balanço espanhol (PVB).  

Ao ser registados através da plataforma da MIBGAS Derivatives, estes produtos serão considerados 

como produtos com entrega física, não-financeiros, razão pela qual estarão fora do âmbito de aplicação 

da regulamentação MiFID II. Por outro lado, os contratos serão compensados e liquidados através da 

câmara central de contraparte da MIBGAS Derivatives, a OMIClear. 

A ENMACC junta-se assim à lista de brokers com os quais a MIBGAS Derivatives tem acordo assinado 

para o registo de produtos OTC. Deste modo, a MIBGAS Derivatives aposta por potenciar a sua oferta 

de serviços e produtos de futuros de gás, o que facilitará o desenvolvimento do mercado a prazo de gás 

natural na Península Ibérica, fortalecendo a sua posição de liderança dentro do mesmo. 

SOBRE A MIBGAS DERIVATIVES 

A MIBGAS Derivatives é a plataforma da MIBGAS S.A. na qual, como Mercado Organizado (ou 

exchange), se negoceiam os produtos futuros não-regulados de transferência de titularidade do gás 

entregues no Ponto Virtual de Balanço (PVB), com um horizonte temporal superior ao último dia do mês 

seguinte; são também negociados produtos de GNL nos tanques dos terminais de regaseificação e 

produtos de gás natural em armazenamentos subterrâneos. 

SOBRE A ENMACC 
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