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EDP VENDE 100% DA EDP SMALL HYDRO 
 

 

Lisboa, 9 de Novembro de 2018: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e 

do artigo 248-A do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, 

S.A. (“EDP”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A EDP, através da sua subsidiária EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A., 

chegou a um acordo com a Aquila Capital para a venda de 100% da EDP Small 

Hydro, S.A.  (“Small Hydro”), que detém 7 centrais mini-hídricas e a Pebble Hydro 

- Consultoria, Invest. e Serv., Lda (“Pebble Hydro”) que, por sua vez, detém 14 

centrais mini-hídricas. As 21 centrais mini-hídricas em questão têm uma concessão 

residual média de 14 anos, situam-se na região Centro e Norte de Portugal e 

totalizam 103 MW de capacidade instalada. 

O preço da transacção acordado corresponde a um Enterprise Value de €164 

milhões, o qual está sujeito a ajustes entre a presente data e a conclusão da 

operação, como é usual neste tipo de transacções. O EBITDA total da Small Hydro 

e Pebble Hydro nos últimos 12 meses ascendeu a €21 milhões. A conclusão da 

transacção proposta estará sujeita às habituais aprovações legais e regulatórias. 

Com esta transacção e com a venda de 50% da EDP Produção Bioeléctrica S.A. à 

Altri, acordada a 31 de Julho de 2018 por €55 milhões, a EDP visa uma maior 

optimização do portfólio, através da alienação de actividades não estratégicas e de 

escala reduzida em Portugal, bem como da alocação destes fundos a outras áreas 

de crescimento. 
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