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Comunicado de Imprensa 
 

 

Renta4 Banco inicia atividade como Membro Compensador Geral na OMIClear 
para o segmento de eletricidade e gás natural 

 

Lisboa, 15.Fev.2021 

Caros Participantes de Mercado, 

 

Temos o prazer de informar que a OMIClear amplia sua oferta de Membros Compensadores Gerais com a admissão 

do Renta4 Banco (www.r4.com), instituição financeira espanhola com experiência na operação de mercados de 

derivados de eletricidade e gás natural. Desta forma, os agentes que queiram aceder aos mercados do OMIP, MIBGAS 

e MIBGAS Derivatives têm uma nova alternativa de banco compensador.  

Com a admissão deste novo membro compensador, a OMIClear reforça o compromisso de expandir oportunidades 

para seus agentes e espera facilitar a entrada de novas entidades que queiram operar nos mercados ibéricos de 

derivados de eletricidade e gás natural.  

Para mais informações sobre os processos de admissão na OMIClear, por favor enviar um e-mail para: 

marketing@omiclear.pt  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

OMIClear 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a OMIClear 

A OMIClear opera a Câmara de Compensação e Contraparte Central (CCP) da península ibérica desde julho de 2006. A OMIClear é uma CCP 

autorizada pelo EMIR. No seguimento de eletricidade, a OMIClear compensa a negociação em contínuo do OMIP bem como operações bilaterais 

para diversos tipos de instrumentos derivados de eletricidade: futuros, swaps, forwards e opções, cobrindo diferentes maturidades, perfis de carga 

(base, pico e solar), com liquidação física e financeira. No seguimento de gás natural, a OMIClear oferece serviços de registo, compensação e 

liquidação (clearing) de contratos futuros de gás natural PVB-ES com entrega física negociados ou registados no OMIP; MIBGAS e MIBGAS 

Derivatives 

 

No caso dos serviços de comunicação REMIT de eletricidade e gás natural, OMI RRM está registado como RRM na ACER permitindo a comunicação 

de contratos standard negociados no OMIE e no OMIP, assim como comunicação de contratos não standard. 

 

Para mais informações, consultar www.omiclear.pt  
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