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Aquisição da Sunseap atinge conclusão financeira
Madrid, 24 de fevereiro de 2022: No seguimento da informação divulgada ao mercado
a 3 de novembro de 2021, a EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) completou hoje a aquisição
de uma participação de 91% na Sunseap Group Pte. Ltd. ("Sunseap"), a maior
companhia de solar distribuído e uma das top 4 companhias de energia solar no
Sudeste Asiático, por um valor de €0,6MM pela referida participação de 91%
(“Transação”). O Enterprise Value implícito pago por 100% da Transação é de €0,9MM,
a dezembro de 2021.
Em detalhe, esta aquisição permite à EDPR estabelecer um portfólio para a região de
APAC com cerca de 10 GW de projetos solares, dos quais 563 MW em operação ou em
construção, e uma equipa experiente com mais de 600 funcionários dispersos por 9
mercados, proporcionando uma plataforma de crescimento na região.
O estabelecimento da plataforma de APAC está dentro do contexto do Plano de
Negócios da EDPR para 2021-25, onde a EDPR espera instalar c.1,4 GW no resto do
mundo dentro do plano de crescimento de 20 GW até 2025, fornecendo visibilidade no
crescimento e reforçando ainda mais a posição de liderança da EDPR no panorama
mundial de renováveis. A EDPR planeia investir c.S$10MM (c.€6,5MM) até 2030 na
região de APAC, obtendo acesso a mercados com crescimento em renováveis de mais
de 120 GW/ano, representando aproximadamente 55% do crescimento global
esperado (2020-2030).
Com esta Transação, a EDPR está agora presente em mercados que representam
c.75% do crescimento global esperado até 2030.
Esta informação é efetuada 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.º-A do Código dos Valores Mobiliários.
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