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NATURGAS ENERGÍA GRUPO, S.A. 

   
Sozietatearen izena 

Naturgas Energía Grupo, S.A. 

   
IFK 

A95272928 

   
Izaera 

Sozietate anonimoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Pribatua. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Gutxi gorabeherakoa. 

   
Sorrera 

  
Sozietatea eskritura publikoaren bidez eratu zen, 2003ko uztailaren 30ean, NaturCorp I, S.A. izenarekin. 
 

Energiaren Euskal Erakundeari Euskadiko gas sektore publikoaren prozesua amaitzeko beharrezko baimenak 
ematen dizkion apirilaren 15 89/2003 DEKRETUAREN aldez aurreko baimenarekin, 2003ko abenduaren 31n 
emandako eskritura publikoaren arabera, sozietateak NaturCorp Multiservicios, S.A.U., Gas de Asturias, 
S.A.U., Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Gas Figueras, S.A.U. eta DonostiGas, S.A.U. sozietateak xurgatu 
zituen, xurgatutako sozietateen aktibo eta pasibo osoaren baterako transmisioarekin. Sozietate 
xurgatzaileak horiek erosi eta hartu zituen oinordetze unibertsal gisa, hori horien eskubide eta obligazio 
guztietan subrogatuta, xurgatutako sozietateak disolbatuta eta likidaziorik gabe desagertuta. Eskritura 
publiko berean, Sociedad NaturCorp I, S.A. izena NaturCorp Multiservicios, S.A. izenarengatik aldatu zuten. 
 

Azkenik, 2005eko ekitaldian, sozietateak bere izena aldatu zuen, egungoarengatik. 

   
Sail-atxikipena 

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna. 

   
EJSN 

6420 Holding sozietateen jarduerak. 

   
Sozietatearen helburua 

Sozietatearen helburua eta jarduera nagusia kapitaleko partaidetzak edo euren jarduera bereziki sektore 
energetikoan garatzen duten beste erakunde batzuen errekurtso propioak eskuratzea, administratzea, 
erostea eta besterentzea da, baita horiek sortzea ere. 

 

Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Sozietate ez-finantzarioak: pribatuak. 
 

Kapital soziala 
  

296.386 milako € 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003002661&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003002661&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Kapital sozialaren osaera 

Millennium Energy S.L. (EDP Taldea) % 95,00  
Energiaren Euskal Erakundea (EEE) % 5,00  
 

% 95,00

% 5,00

Millennium Energy S.L.

 

  

 

Ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira (banakako) 1.888.975 milako €  

Ondare garbia (banakako) 1.148.467 milako €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 
(banakako) 

364.328 milako €  

Batez besteko langile-kopurua (banakako) 96               €  

   
Aktiboa guztira (finkatuta) 2.425.016 milako €  

Ondare garbia (finkatuta) 1.791.347 milako €  
Negozio-kopuruen zenbateko garbia 
(finkatuta) 

1.541.068 milako €  

Batez besteko langile-kopurua (finkatuta) 406  
 

Sozietatearen helbidea 
  

Concha Jeneralaren kalea, 20, 48010 Bilbo (Bizkaia). 

 

Webgunea 
  

www.edpnaturgasenergia.es   

 

 

http://www.edpnaturgasenergia.es/eu/egitura-eta-negozioak/?NM=1&IDR=6&TR=C&LANG=eu&IDM=17&csrfToken=21D1554C314441D2237C9B964E615ED6

