EDP VENDE PARTICIPAÇÃO DE 50% NA HYDRO
GLOBAL À CTG
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Lisboa, 29 de julho de 2022: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), vem prestar a
seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A EDP acordou vender à China International Water & Electric Corporation (“CWE”),
sociedade que integra o grupo China Three Gorges (“CTG”), a sua participação de 50%
na Hydro Global Investment Limited (“Hydro Global”) com sede em Hong Kong, pelo
montante de aproximadamente US$68 milhões. A Hydro Global é uma joint-venture
detida 50-50 pela EDP e pela CTG, cujo principal ativo é o projeto hídrico San Gabán III
no Peru com 209 MW, atualmente em construção.
Conforme oportunamente comunicado ao mercado em dezembro de 2021, a EDP e a
CTG atualizaram o Framework Agreement que rege a parceria entre ambas as partes,
adaptando-o ao atual contexto do sector e flexibilizando-o de modo a potenciar a
maximização de valor e a partilha de boas práticas para ambas as empresas e seus
acionistas, com a garantia da aplicação dos mais exigentes padrões de governo
societário.
A alienação da participação detida na Hydro Global permitirá à EDP continuar a sua
trajetória de crescimento, em cumprimento dos objetivos estabelecidos no seu Plano
de Negócios 2021-2025, mantendo o foco de crescimento em ativos de geração
renováveis, redes e na prestação de serviços de valor acrescentado para os seus
clientes.
Esta transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições precedentes
habituais para uma transação desta natureza. Não se antecipa que esta transação
tenha um impacto material nos resultados de 2022.
Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º
do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.
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