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El 6 de febrer de 
2018, el Consell 
d'Administració de 
Naturgy va nomenar 
President Executiu el 
Sr. Francisco Reynés 
Massanet, després 
de les renúncies del 
Sr. Isidre Fainé Casas 
a la seva condició de 
president del Consell 
d'Administració i 
membre d'aquest, i 
del Sr. Rafael Villaseca 
Marco al càrrec de 
Conseller Delegat. 
Addicionalment, el 
Sr. Isidre Fainé va ser 
nomenat President 
d'Honor de Naturgy. 

El 19 de març de 2018, 
després de l'aprovació 
de les autoritats de 
competència, es va 
completar la venda d'una 
participació minoritària 
del 20% en la companyia 
Holding de Negocios de 
Gas, S.A., que posseeix 
els actius de xarxes 
de gas a Espanya, a un 
consorci d'inversors 
en infraestructures a 
llarg termini format per 
Allianz Capital Partners 
i Canada Pension Pla 
Investment Board per 
1.500 milions d'euros, 
generant un 
increment de reserves 
d'aproximadament 
1.000 milions d'euros.

Gener Febrer Març Maig

Naturgy va realitzar 
una emissió de 
bons a 10 anys 
per import de 
850 milions d'euros 
i cupó del 1,5%, els 
recursos dels quals 
es van destinar 
a una oferta de 
recompra de bons 
per un import de 
916 milions d'euros 
d'obligacions amb 
venciments entre 
2019 i 2023.

Al maig es materialitza 
la venda de la 
participació del 
20,072% del capital 
social de Gas Natural 
SDG, S.A., pertanyent 
a Repsol, a Rioja 
Bidco Shareholdings, 
S.L.U., societat 
participada per fons 
assessorats per CVC 
Capital Partners i per 
Corporación Financiera 
Alba, S.A.

Naturgy, a través de la seva 
fi lial Global Power Generation 
(GPG), va adquirir dos 
projectes fotovoltaics solars 
al Brasil al març de 2018. El 
desenvolupament d'aquests 
projectes, situats en l'estat 
de Minas Gerais i amb una 
capacitat de 83 MW, ha 
suposat una inversió de més de 
95 milions d'euros i han entrat 
en operació comercial el 12 de 
desembre de 2018.
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El Consell d'Administració va 
aprovar el nou
Pla Estratègic 2018-2022.

Es llança Naturgy, la nova 
marca del grup. Una marca 
internacional, adaptada 
als mercats globals i que 
representa els valors de 
la transformació de la 
companyia: simplicitat, 
innovació, expertise i 
respecte. 

L'11 de setembre de 2018, 
el Govern de Victòria a 
Austràlia va anunciar 
l'adjudicació a GPG 
d'un total de 180 MW de 
potència de generació en 
un projecte eòlic situat a 
aproximadament 150 km 
de la ciutat de Melbourne.

Al setembre de 2018, 
Naturgy va obtenir el 
lideratge mundial en el 
sector Gas Utilities de 
Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) per segon 
any consecutiu i el 
lideratge mundial del 
sector multiutilities de 
l'índex de sostenibilitat 
FTSE4GOOD.

A l'octubre 
de 2018, es 
va produir el 
llançament del 
Fons Solidari 
de rehabilitació 
energètica, 
l'import recaptat 
del qual es va 
destinar a la 
rehabilitació 
energètica 
d'habitatges 
seleccionats per 
entitats socials 
amb les quals 
s'han signat 
convenis.

Juny OctubreSetembre Desembre

Al setembre de 2018, Naturgy 
va fi nalitzar l'acord per renovar 
i estendre el contracte de 
subministrament de gas amb 
Sonatrach fi ns el 2030 sota millors 
condicions.

El 3 de setembre de 2018, la 
societat Unión Fenosa Gas (UFG), 
participada al 50% per Naturgy, 
propietària de la planta egípcia de 
Damietta, va rebre el favorable laude 
arbitral del Centre Internacional 
d'Arranjament de Diferències 
relatives a Inversions (CIADI), 
institució dependent del Banc 
Mundial, que resol així la demanda 
presentada en 2014, fallant contra 
la República Àrab d'Egipte per la 
falta de subministrament a les 
instal·lacions de liqüefacció de UFG 
a Damietta.

El 6 de desembre 
de 2018, la 
Compañía General 
de Electricidad 
S.A., fi lial xilena 
de Naturgy Energy 
Group, S.A., va 
completar una 
emissió de bons 
per un import 
total de 5 milions 
d'Unitats de Foment 
(UF), equivalent a 
aproximadament 
176 milions d'euros. 

La Junta General Ordinària 
d'Accionistes del 27 de juny de 
2018 va aprovar una distribució 
de resultats que ha suposat 
destinar 1.001 milions d'euros 
a dividends amb càrrec als 
resultats de l'exercici 2017. 
Del pagament total d'1 euro 
per acció, ja es va abonar un 
dividend a compte de 0,33 
euros per acció en efectiu el 27 
de setembre de 2017 i els 0,67 
euros per acció restants han 
estat abonats el 5 de juliol de 
2018 també en efectiu.

La Junta General d'Accionistes 
aprova també la reducció del 
Consell d'Administració de 
17 a 12 membres i una nova 
composició d'aquest, refl ex de 
la reestructuració accionarial 
provocada per la sortida de 
Repsol i l'entrada de CVC i de 
Corporació Financera Alba a 
l'accionariat.
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Acompliment financer

24.339
+4,9% vs. 2017

2.321
+30,2% vs. 2017

13.667
-9,8% vs. 2017

1.245
+57% vs. 2017

3.054

Import net de la xifra de negocis
Milions d'euros

Capex
Milions d'euros

Deute financer net (31/12)
Milions d'euros

Benefici net ordinari
Milions d’euros

Free Cash Flow 
després de minoritaris milions d'euros

70%
en creixement

Inversions

Ebitda ordinari per zona geogràfica 

50,0%

50,0%

Internacional

Espanya

Ebitda ordinari per negocis 

l Gas i electricitat

l Infraestructures EMEA

l Infraestructures LatAm Sud

l Infraestructures LatAm Nord

Resta: -0,2%.

Inversions per negocis 

l Gas i electricitat

l Infraestructures EMEA

l Infraestructures LatAm Sud

l Infraestructures LatAm Nord

48,9%

20,4%

19,8%

7,9%

Resta: 3,0%

4.413
+12% vs. 2017

Ebitda ordinari
Milions d'euros

32,9%

41,9%

19,2%

6,2%
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Endeutament 

Deute financer net / Ebitda
(NIIF 16)

Cotització a 31/12
en euros

Benefici ordinari per acció
en euros

Capitalització borsària el 31/12
milions d'euros

Dividend pagat mi-
lions d'euros

Dividend distribuït per acció 
en euros

Ebitda/Cost deute financer net Deute financer net/Ebitda 

48,4%

3,8x 22,26 22.275

1.400 1,30

7,5x 3,4x

45,3%

4,2x

19,25 19.263

1.001 1,00

6,4x 3,9x

2017 2018 2017 2018 2017 2018

2017 2018 2017 2018

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1.000.689
1.000.689 vs. 2017

1,25

Núm. d'accions total
en milers



14 · Informe Anual Integrat 2018

Acompliment operatiu

Distribució de gas (GWh)

Espanya: 197.313
Amèrica Llatina: 251.946

Total: 449.259

Distribució d’electricitat (GWh)

Espanya: 32.698
Amèrica Llatina: 22.222

Total: 54.920

Xarxa de distribució de gas (km)

Espanya: 56.124
Amèrica Llatina: 63.874

Total: 119.998

Xarxa distribució d’electricitat (km)

Espanya: 113.557
Amèrica Llatina: 101.975

Total: 215.532

Punts de subministrament de gas
(en milers)

Espanya: 5.403
Amèrica Llatina: 5.202

Total: 10.605

Punts subministrament d’electricitat
(en milers)

Espanya: 3.740
Amèrica Llatina: 3.829

Total: 7.569

Capacitat instal·lada total (MW)

15.597

Producció neta total (GWh)

46.658

Distribució

Comercialització de gas (GWh)

Comercialització d’electricitat (GWh)

Generació d’electricitat

237.379

140.669

Comercialització

GNL internacional378.048
Vendes de gas total

Capacitat instal·lada Espanya 12.504

Capacitat instal·lada internacional 3.093

Producció neta Espanya 28.307

Producció neta internacional 18.351

35.437
35.640 en 2017

Comercialització
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Acompliment ambiental i social
Medi ambient

Factor d'emissió de generació 
(tCO2/GWh)

342
388 en 2017

Producció neta lliure 
d'emissions (%)

24,9
19,6 en 2017

Emissions de gasos d'efecte 
hivernacle (GEH) (MtCO2eq)1

18,3
20,5 en 2017

Capacitat instal·lada lliure 
d'emissions (%)

27,5
26,4 en 2017

1. GEH: gasos efecte hivernacle, mesures com tCO2 equivalent (abast 1).

Seguretat i salut

Nombre d'accidents amb baixa

28

45

2018

2017

Interès per les persones

Compromís amb la societat i integritat

Valor econòmic distribuït
(milions d'euros)

23.413
22.402 en 2017

Comunicacions rebudes 
pel Codi Ètic (nombre)

199
141 en 2017

2. No inclou el nombre d'empleats en els negocis classificats com a “operacions interrompudes”
(786 persones en 2018 i 2.053 persones en 2017).

31%
dones

29% en 2017

69%
homes

71% en 2017

Hores de formació per empleat

49,9
38,4 en 2017

Nombre d'empleats al  
tancament de l'exercici 2

12.700




