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Informação 
Privilegiada 

EDPR anuncia transação de Rotação de ativos de 
portfólio eólico de 405 MW nos EUA, por um EV (100%) 
de $0,7 mil milhões 
 

Madrid, 9 de abril de 2021: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), através da sua subsidiária 
EDP Renewables North America LLC, alcançou um Acordo de Compra e Venda, com 
fundos geridos pela Greencoat Capital, para a venda de uma participação acionista de 
55% num portfólio eólico localizado nos Estados Unidos da América, que compreende 
dois parques eólicos em operação com 405 MW, nomeadamente: 

- Bright Stalk com 205 MW, localizado em Illinois e em operação desde 2019; 

- Harvest Ridge com 200 MW, localizado em Illinois e em operação desde 2020. 

O valor total da transação corresponde a um Enterprise Value (100%) de $720 milhões, 
que se traduz num Enterprise Value de $1,8 milhões/MW (equivalente a $2,1 
milhões/MW à data de início de operação dos projetos). 

Esta transação pode potencialmente ser incrementada para uma participação acionista 
de 80% entre a assinatura do acordo e a sua conclusão, sujeito a acordo entre as partes. 

A transação está sujeita a condições regulatórias e outras condições precedentes 
habituais para uma transação desta natureza. 

Esta transação está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de €8 mil 
milhões anunciado no Capital Markets Day da EDPR, permitindo à EDPR acelerar a 
criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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