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EDP Renováveis conclui financiamento de $343 
milhões de “tax equity” nos EUA 
 

Madrid, 20 de Dezembro de 2016: A EDPR Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua 

subsidiária EDP Renewables North America LLC, completou o financiamento de “tax 

equity” no montante de $343 milhões com o Bank of America Merrill Lynch e Bank of 

New York Mellon (já anunciados em Set-16), em troca de um interesse económico no 

parque eólico Hidalgo de 250 MW, localizado no estado do Texas, e no parque eólico 

Jericho Rise de 78 MW, localizado no estado de Nova Iorque. Ambos os projectos 

possuem contratos de venda de longo prazo. 

Com a conclusão desta transacção a EDPR alcançou, em Dezembro de 2016, um 

financiamento total de $457 milhões para o total de 429 MW, relativos a todos os 

projectos de 2016, os quais se encontram actualmente em operação. O sucesso da 

EDPR na execução de estructuras de “tax equity” permite uma utilização eficiente dos 

benefícios fiscais a serem gerados pelos projectos. 

Para o período 2016-2020 a EDPR tem o objetivo de instalar 1,8 GW nos EUA, dos quais 

1,1 GW possuem já contratos de venda de longo prazo assegurados (0,4 GW para 

2016, 0,4 GW para 2017 e 0,3 GW para 2018). A EDPR continua a trabalhar 

activamente com offtakers, investidores e fornecedores para executar com sucesso 

um crescimento rentável, extraindo valor dos projectos em pipeline, e atingir os 

objectivos para 2020. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários. 
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