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EDPR conclui financiamento de $507 milhões de “tax 
equity” nos EUA para todos os projectos de 2017  
 
Madrid, 29 de Dezembro de 2017: A EDPR Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da 

sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, completou dois financiamentos 

“tax equity” no montante de $507 milhões para todos os projectos instalados em 

2017: 

• Parques eólicos (363 MW): completou o financiamento “tax equity” no 

montante de $439,6 milhões com o Bank of New York Mellon (dos quais $115 

milhões já haviam sido financiados em Set-17), em troca de um interesse 

económico nos parques eólicos Meadow Lake V (100 MW), Redbed Plains (99 

MW), Quilt Block (98 MW) e Hog Creek (66 MW). Os projectos estão 

localizados nos estados do Indiana, Oklahoma, Wisconsin e Ohio 

respectivamente, e possuem Contratos de Aquisição de Energia (“CAE”) de 

longo prazo; 

• Parques solares (60 MW): executa o financiamento “tax equity” no montante 

de $67,6 milhões em troca de um interesse económico em três parques 

solares com um total de 60 MW e instalados em Dez-2017. Os projectos 

estão localizados no estado da Carolina do Sul e possuem Contratos de 

Aquisição de Energia (“CAE”) de longo prazo. 

Estas são as primeiras transacções concluídas pela EDPR após a aprovação da 

Reforma Fiscal de 2017 nos EUA. As estruturas de parceria institucional agora 

estabelecidas permitem uma utilização eficiente dos benefícios fiscais gerados pelos 

projectos. 

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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