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Η Total εξαγοράζει μέρος της EDP España και εισέρχεται εκ νέου στην αγορά ενέργειας 

της Ισπανίας 

Η γαλλική πετρελαϊκή Total, η οποία είναι κάτοχος μαζί με την τράπεζα Santander της ισπανικής 

ενεργειακής Cepsa, επιστρέφει στην Ισπανία στην αγορά ηλεκτρισμού και αερίου, μετά την 

αποχώρησή της το 2011. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρίας να 

ηγηθεί του τομέα ενέργειας στην Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι η Total και η πορτογαλική Energias de Portugal (EDP) 

υπέγραψαν συμφωνία, η οποία διαθέτει όλους τους πελάτες της EDP στην Ισπανία στη γαλλική 

πετρελαϊκή, τόσο της ελεύθερης αγοράς μέσω της EDP Comercializadora, όσο και της 

ρυθμιζόμενης αγοράς μέσω της Baser καθώς και του σταθμού παραγωγής ενέργειας 

συνδυασμένου κύκλου στο Castejón της Ναβάρα. Η συνολική ισχύς του μεριδίου της EDP, φτάνει 

τα 850 MW και αφορά το 15% του συνόλου. Η συμφωνία ανήλθε στο ποσό των 515 εκ. ευρώ, 

ήτοι το 5% του EBITDA της EDP España.  

Το ισπανικό πελατολόγιό της απαριθμεί συνολικά 2,5 εκ. συμβόλαια, εκ των οποίων από ένα 

εκατομμύριο είναι τα συμβόλαια ηλεκτρισμού και αερίου και μισό εκατομμύριο αφορά την 

προσφορά υπηρεσιών. Το σύνολο των πελατών της υπολογίζεται στα 1,2 εκατομμύρια. Παρά τα 

μεγάλα νούμερα, η συμφωνία αυτή αποτελεί μόλις το 25% της ενέργειας της EDP, καθώς το 

υπόλοιπο 75% αφορά την τροφοδοσία μεγάλων πελατών, η οποία θα συνεχίσει στην κατοχή της. 

Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει και την πώληση του 50% της CHC Energía, εταιρίας που 

η πορτογαλική διαθέτει μαζί με την Cide, με την τελευταία όμως να έχει το δικαίωμα εξαγοράς του 

50% αυτού, απόφαση που ακόμα δεν έχει ληφθεί. 

Σημειώνεται ότι η EDP θα διατηρήσει τον σταθμό παραγωγής με άνθρακα του Aboño, το σταθμό 

παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Soto de Ribera, όλες τις μονάδες 

υδροηλεκτρικής ενέργειας και το 15% του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Trillo 

της Guadalajara. Εκτός της συμφωνίας μένει και το δίκτυο διανομής ενέργειας της EDP στη χώρα, 

με 668.500 υποσταθμούς κυρίως στο Πριγκιπάτο των Αστούριας καθώς και όλη η παραγωγή 

ενέργειας του ομίλου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω της EDP Renovables.  

Η Total θα απορροφήσει και τους 280 εργαζομένους της EDP España, προσθέτοντάς τους στο 

συνολικό εργατικό δυναμικό της, ύψους 1.800 απασχολούμενων. Το μακροχρόνιο σχέδιο της 

γαλλικής εταιρίας για τη χώρα της Ιβηρικής είναι η παραγωγή 2.000 MW μέσω ηλιακής ενέργειας. 

Η συμφωνία με την EDP θα της προσφέρει το 12% και 6% του συνόλου των Ισπανών 

καταναλωτών ηλεκτρισμού και αερίου αντίστοιχα. 
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