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EDP REFORÇA A SUA PRESENÇA NA APAC COM DOIS 

PROJETOS SOLARES TOTALIZANDO 200 MWac NO 

VIETNAME  

Lisboa, 27 de junho de 2022: A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), através da 

sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) detida em 74,98%, chegou a um acordo 

com a Xuan Thien Group, um dos principais developers no Vietname, para a aquisição 

de dois projetos solares PV que totalizam 200 MWac (255 MWdc). 

Os projetos situam-se no distrito de Thuan Bac no Vietname, tendo iniciado operações 

em 2020 estando assegurados por um CAE a 20 anos a um preço de US$93,5/MWh. O 

acordo foi alcançado por um valor de US$284M em conjunto com ganhos adicionais 

dependentes de objetivos operacionais. 

Esta transação estabelecerá uma parceria de longo-prazo entre a Xuan Thien Group e 

a EDP para a exploração conjunta de oportunidades adicionais na região contribuindo 

assim para a aceleração do crescimento da EDP na APAC. 

Com esta transação, a EDP duplica a sua capacidade operacional no Vietname, 

reforçando a sua presença na região de APAC, um mercado onde entrou em 2021 e 

que desde então fortaleceu com a integração da Sunseap em fevereiro de 2022. 

A transação está sujeita a condições regulatórias e outras condições precedentes 

habituais para uma transação desta natureza. 

Mais se informa que a Hyperion Investment Advisory Limited foi assessora da Xuan 

Thien nesta transação. 

Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º 

do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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