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EDPR estabelece CAE adicional de 50 MW relativos a
novo projecto eólico em Illinois, EUA
Madrid, 4 de Setembro de 2018: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua
subsidiária EDP Renewables North America LLC, estabeleceu um contrato (“CAE”)
adicional, para a venda de energia produzida pelo projecto eólico Broadlands. O
CAE de longo prazo, de 50 MW, foi garantido com uma empresa do sector
energético.
O projecto eólico Broadlands, está localizado no estado de Illinois, EUA, e tem
início das operações previstas para 2019. Com este acordo, a EDPR aumenta a
capacidade contratada do parque de 150 MW, como anunciado a 10 de maio,
para 200 MW.
Na sequência destes acordos, a EDPR já garantiu mais de 2,2 GW de CAEs nos
EUA, excedendo o objectivo de 1,8 GW de contratos de longo prazo de energia
eólica para projectos a serem instalados no país no período de 2016-2020. Desde
o início do ano, a EDPR já garantiu mais de 1,2 GW de novos CAE nos EUA,
contribuindo para a execução bem-sucedida da sua estratégia de crescimento.
Com estes CAEs, a EDPR tem actualmente contratados mais de 3,8 GW de adições
de capacidade global, excedendo a meta de 3,5 GW do Plano de Negócios para
2016-2020, conforme comunicado em Maio de 2016, no Dia do Investidor do
Grupo EDP.
O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e
a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projectos
competitivos com visibilidade de longo-prazo.
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Esta informação é divulgada ao mercado e ao público em geral, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários.
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