
EMPRESAS

Repsol aumenta lucros em 41 % para 1,6 milhões de euros

Jornal Económico com Lusa 03 Novembro 2017, 07:46

A multinacional espanhola teve um lucro de 1.583 milhões de euros nos primeiros nove meses
de 2017, um aumento de 41 % em relação a um ano antes.

A multinacional espanhola Repsol teve um lucro de 1.583 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2017, um
aumento de 41 % em relação a um ano antes, explicado pelas medidas de e�ciência aplicadas num contexto de
preços baixos do crude.

Numa informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, a empresa energética
comunica que o benefício líquido ajustado aumentou 39 %, para 1.702 milhões de euros, e o resultado antes de
impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) 32 %, 4.719 milhões de euros.

A Repsol explica que estes resultados re�etem “o desempenho positivo dos negócios da empresa, impulsionados
pelas medidas de e�ciência aplicadas para enfrentar o atual contexto de baixos preços do crude”.

No �nal do primeiro semestre do ano, a multinacional espanhola já tinha apresentado um lucro de 1.056 milhões de
euros, um aumento de 65% em relação a um ano antes.

RELACIONADAS

Petrolíferas estimam que um quarto das importações de gasóleo de Espanha não seja declarado
Jornal Económico com Lusa 18 Out
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O secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, António Comprido, defende que “esta prática tende a
aumentar, potenciada pela diferença da política de incorporação de biocombustíveis e pela diferença �scal” entre os dois países.

Repsol vende ativos de gás em Portugal à Rubis
Maria Teixeira Alves 01 Ago

“Esta nova aquisição ilustra a estratégia de desenvolvimento
da Rubis em nichos de mercado para complementar as suas
atividades existentes”, diz a empresa em comunicado.

RECOMENDADAS

Aviões vão limitar passageiros a dois terços da lotação
Inês Pinto Miguel 20:58

Segundo a portaria publicada hoje, caso não seja necessário otimizar a capacidade do avião, os passageiros devem ser
distribuídos por lugares que permitam cumprir o afastamento, “em função da capacidade da aeronave e do número de
passageiros a transportar”.
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Mercado estuda soluções para seguros de
pandemia
Redação 20:00

As implicações da paragem da economia mundial perante uma
pandemia sem precedentes terá impactos disruptivos na
indústria seguradora. Futuro passa por parcerias entre setor
público e privado.

Uber Eats começa entregar gratuitamente
mercearias em parceria com a Galp
Jornal Económico com PC Guia 18:00

O serviço torna-se, assim, um rival quase em pleno da Glovo.
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