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EDP ESTABELECE PLATAFORMA DE CRESCIMENTO NA 
APAC ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DA SUNSEAP 

Lisboa, 3 de Novembro de 2021: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da 
sua subsidiárias EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) detida em 74,98%, chegou a um acordo 
para a aquisição de uma participação de 87,4% na Sunseap Group Pte. Ltd. (“Sunseap”), a 
maior empresa de solar distribuído e uma das top 4 empresas de energia solar no Sudeste 
Asiático. A Transacção foi alcançada através de um acordo com os principais accionistas 
da Sunseap pelo valor de €0,6MM por uma participação de 87,4% (“Transacção”). Entre a 
assinatura e conclusão do acordo, a EDP poderá aumentar a sua participação até 91,4%. A 
Setembro de 2021, o Enterprise Value implícito pelo valor pago por 100% da Transacção é 
de €870M. 

A Sunseap é uma empresa renovável focada em energia solar, com sede em Singapura e 
que conta com mais de 400 empregados espalhados por 9 mercados, nomeadamente, 
Singapura, Vietname, Malásia, Indonésia, Tailândia, Camboja, China, Taiwan e Japão. 

A empresa opera ao longo de toda a cadeia de valor solar, através de um modelo de 
construção, detenção e operação de projectos solar PV residenciais, utility-scale e 
flutuantes. O seu modelo de negócio tem um foco em receitas contratadas a longo-prazo 
e de baixo risco, com contrapartes fiáveis e relações duradouras com clientes.  

A Setembro de 2021, o portfólio da Sunseap incluía 5,5 GW de projetos solares: 

• 540 MW em operação e construção:

• 127 MW de capacidade assegurada pronta a entrar em construção;

• 4,8 GW de pipeline em várias fases de desenvolvimento.

A região de APAC conta com 4,4 mil milhões de pessoas com um procura energética em 
crescimento graças a um sólido crescimento económico, rápida urbanização e 
industrialização, e crescimento populacional. Os mercados energéticos na região de APAC 
geram mais de metade da procura global de energia e estão altamente dependentes de 
combustível importado. 

APAC é uma região chave no crescimento do mercado renovável, representando ~55% das 
adições globais de capacidade para 2020-30, com solar a representar 65% do crescimento 
de APAC, refletindo os fortes alicerces na região e uma forte iniciativa para a transição 
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energética, com os governos da China, Japão e Coreia do Sul a comprometerem-se 
recentemente com emissões net zero (para 2060, 2050 e 2050, respectivamente). 

A Transacção permite à EDP estabelecer a sua presença na APAC com um portfólio 
significativo e uma equipa de desenvolvimento com experiência que proporcionam uma 
plataforma de crescimento na região. Na sequência da Transacção, a EDP tornar-se-á 
global com presença em 25 mercados representativos de ~75% do crescimento global 
em renováveis até 2030. 

O estabelecimento da plataforma de APAC está dentro do contexto do Plano de Negócios 
da EDP para 2021-25, onde a EDP espera investir c.1,4 GW em Outras geografias dentro 
do plano de crescimento de 20 GW até 2025, fornecendo visibilidade no crescimento e 
reforçando ainda mais a posição de liderança da EDP no panorama mundial de renováveis. 

A conclusão da Transacção está sujeita a aprovações regulatórias e outras aprovações, 
condições precedentes aplicáveis e provisões do SHA. 

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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