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EDP ASSINA TRANSACÇÃO DE ROTAÇÃO DE ACTIVOS 
PARA PORTFÓLIO EÓLICO COM 221 MW POR UM EV 
DE €530 MILHÕES 

Lisboa, 21 de Julho de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da sua 
subsidiária EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) detida em 74,98%, assinou um Acordo de 
Compra e Venda com a Onex Renewables S.a.r.l ("Onex"), para a venda de uma 
participação de 100% num portfólio eólico com 221 MW situado em Portugal por um 
Enterprise Value estimado de €530 milhões (sujeito a ajustes até ao fecho 
da transacção). 

A transacção engloba cinco parques eólicos, com uma idade média de 1,4 anos a final 
de 2021, dos quais três se encontram em operação e dois em construção com inícios 
de operações esperado até final de 2021. Os cinco parques eólicos, depois 
da conclusão da transacção, irão ser geridos pela Exus Management Partners que 
possui uma forte presença na Península Ibérica. 

O valor total da transacção corresponde a um Enterprise Value estimado de 
€530 milhões, que se traduz num Enterprise Value de €2,4 milhões/MW.  

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

Esta transacção irá contribuir com aproximadamente €530 milhões de rendimentos 
de Rotação de activos e está inserida no contexto do programa de rotação de activos 
de €8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP 
acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável. 

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. 
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