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EDP CHEGA A ACORDO PARA AQUISIÇÃO DE 85% DE 
UMA PLATAFORMA DE SOLAR DISTRIBUÍDO NOS EUA 

Lisboa, 18 de Janeiro de 2021: EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da sua 
subsidiária EDP Renewables North America LLC (“EDPR NA”), detida a 100% pela EDP 
Renováveis, S.A. (“EDPR”), por sua vez detida em 82,6% pela EDP, entrou num acordo 
para a aquisição de uma participação maioritária na C2 Omega, LLC (“C2 Omega”), a 
plataforma de solar distribuído da C2 Energy Capital, LLC (“C2”). 

Em detalhe, a EDPR NA irá adquirir uma participação de 85% num portefólio de 
geração solar distribuído que inclui 89 MW de capacidade em operação e em iminente 
conclusão e um portefólio em estado avançado de desenvolvimento de cerca de 120 
MW, distribuídos por aproximadamente 200 projectos em 16 Estados. 

O investimento da EDPR NA no negócio da plataforma de solar distribuído da 
C2 corresponde a um enterprise value de sensivelmente $119 milhões para a 
aquisição da capacidade operacional (89 MW). A transação também incluirá certos 
pagamentos dependentes do crescimento da capacidade instalada futura. A equipa 
de gestão da C2 continuará a fazer parte das operações do dia-a-dia do negócio.  

Esta transação irá estabelecer a presença da EDP num segmento em rápida expansão 
de geração distribuída, como um operador de um dos maiores portfólios comerciais e 
industriais de geração distribuída nos EUA, e permitirá à EDP servir um mercado em 
crescimento acelerado e oferecer aos seus clientes um leque de novos serviços e 
soluções para ir ao encontro das suas necessidades de energia renovável.  

A concretização de esta transação está sujeita ao cumprimento de todas as condições 
precedentes aplicáveis, estando prevista ocorrer no primeiro trimestre de 2021. 

Esta informação é efectuada 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 
248º-A do Código dos Valores Mobiliários. 

EDP – Energias de Portugal, S.A. 


