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EDPR ANUNCIA NOVA TRANSACÇÃO DE ROTAÇÃO DE 
ACTIVOS E SUPERA O OBJECTIVO PARA 2014-17 
 

Lisboa, 26 de Novembro de 2015: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) 

vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), sociedade detida em 77,5% pela EDP, alcançou um 

acordo com consórcio de investidores liderado por Axium Infrastructure (“Axium”) 

para a venda de uma participação minoritária de 340 MW num portfólio de activos 

eólicos nos EUA com uma capacidade de produção total de 1.002 MW.  

O portfólio é composto por 7 parques eólicos, dos quais 0,6 GW em operação desde 

2008 e 0,4 GW com início de operações previsto para 2015. Todos os parques eólicos 

têm estabelecidos contratos de venda de energia (CAE) de longo prazo. 

Baseado no i) preço da transacção e ii) passivo "tax equity" esperado dos projectos, o 

valor total implícito dos 340 MW totaliza US $590 milhões, que se traduz em $1,7 

milhões/MW. Incluindo os cash flows e benefícios fiscais recebidos desde o início dos 

projectos em operação, o valor total dos activos do portfólio ascende a $2,4 

milhões/MW. A conclusão desta transacção está sujeita às devidas aprovações 

regulatórias.  

Com esta transacção, a EDPR atinge um total de c.€800 milhões através de estratégia 

de rotação de activos, e completará, dois anos antes, o programa de rotação de activos 

de €700 milhões, incluído na agenda estratégica para o período de 2014-2017. Ao 

superar o objectivo €700 milhões, a EDPR poderá investir adicionalmente na sua 

estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projectos competitivos 

com visibilidade a longo prazo. 

A estratégia de Rotação de Activos permite à EDPR cristalizar o valor dos cash-flows 

futuros e reinvestir no desenvolvimento de projectos de valor acrescentado, ao 

mesmo tempo que contribui para o objectivo de crescimento sustentado em recursos 

próprios. 
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