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EDP Renováveis estabelece MdE com EDP Brasil para 

aquisição de uma participação de 45% na EDP 

Renováveis Brasil 
 

Madrid, 27 de Novembro de 2014: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) e a EDP Energias 

do Brasil, S.A. (“EDP Brasil”) assinaram um Memorando de Entendimento (“MdE”) 

para a aquisição, por parte da EDPR, de 45% do capital social da EDP Renováveis 

Brasil, S.A. (“EDPR Brasil”) controlado pela EDP Brasil. Com a conclusão desta 

transacção a EDPR irá controlar 100% do capital social da EDPR Brasil. 

O preço da transacção será acordado entre ambas as partes e considerará o valor 

atribuído à EDPR Brasil e às suas subsidiárias, sendo o mesmo certificado por uma 

instituição financeira reconhecida. 

A conclusão da transacção está sujeita à aprovação regulatória assim como de outras 

condições habituais neste tipo de operações, e deverá ocorrer até ao final do 

primeiro semestre de 2015. 

A EDPR Brasil opera actualmente 84 MW de energia eólica e detém 236 MW 

referentes a projectos eólicos em fase de execução, com contratos de venda de 

energia (“CAEs”) de longo-prazo atribuídos nos leilões de energia em 2011 e 2013. 

As operações da EDPR no Brasil permitem obter exposição a um mercado com baixo 

perfil de risco, através da atribuição de CAEs de longo prazo, com um recurso eólico 

atractivo e com fortes perspectivas para o sector eólico, a médio e longo prazo. 

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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