EDPR, DGE e ENGIE anunciam a assinatura de acordos de
financiamento para o Parque Eólico Offshore Moray East
Madrid, 28 de novembro de 2018: A EDP Renováveis S.A. («EDPR»), através da sua
subsidiária EDPR UK Limited, a Diamond Generating Europe Limited («DGE») e a ENGIE
anunciaram hoje que o Moray Offshore Windfarm (East) Limited («MOWEL») obteve
financiamento para a construção do parque eólico de 950 MW. O projeto é
atualmente detido pela EDPR (43,3%), Diamond Green Limited, que é parcialmente
detida pela DGE (33,4%) e pela ENGIE (23,3%). O Santander Corporate & Investment
Banking atuou na qualidade de consultor financeiro da EDPR, ENGIE, DGE e MOWEL.
Os acordos de financiamento do projeto foram assinados hoje com um conjunto de 16
bancos comerciais, bem como a agência de crédito à exportação dinamarquesa
(«EKF») e o Japan Bank for International Cooperation («JBIC»). O financiamento inclui
um instrumento de crédito privilegiado de 2,1 mil milhões de libras e 0,5 mil milhões
de libras em apoios acessórios. O encerramento de contas está previsto até finais de
2018.
Em setembro de 2017, a MOWEL celebrou um contrato por diferenças (em inglês,
«CfD») com o Department for Business, Energy & Industrial Strategy do Reino Unido
(«BEIS») para o fornecimento de 950 MW de energia eólica offshore a £ 57,5/MWh (à
tarifa de 2012). A previsão é que o parque eólico esteja em funcionamento em 2022.
João Manso Neto, CEO da EDPR comentou: «Este é um enorme passo em frente para
este projeto, no qual o consórcio depositou toda a sua confiança. Dadas as suas
dimensões e características, um negócio desta magnitude é um marco no
financiamento da energia renovável à escala global. Estamos orgulhosos pelo facto de
o nosso projeto ser a estrela do jogo.»
Keiichi Suzuki, CEO da DGE afirmou: «A DGE está muito feliz por alcançar este objetivo
em colaboração com a EDPR e a ENGIE. O Moray East é o nosso primeiro investimento
eólico offshore no Reino Unido e o nosso maior projeto eólico offshore até à data e, na
qualidade de empresa sediada no Reino Unido, é com orgulho que fazemos parte deste
projeto. A DGE, a plataforma comercial elétrica da Mitsubishi Corporation na Europa,
Médio Oriente e África, continua na sua missão de promover uma sociedade com
baixos níveis de carbono e fornecer energia a preços acessíveis para toda a gente.»
Wilfrid Petrie, CEO da ENGIE UK & Ireland, acrescentou: «Temos o prazer de anunciar
que, juntamente com os nossos parceiros da EDPR e DGE, assinámos os acordos de
financiamento deste projeto renovável importante. Aguardamos o encerramento de

contas para dar início à construção do parque eólico. A ENGIE está empenhada em
investir na infraestrutura energética escocesa e usar os seus conhecimentos para
produzir energia com baixos níveis de carbono em todo o mundo.»

Sobre a EDP Renováveis (EDPR)
A EDP Renováveis (Euronext: EDRP) é líder mundial no sector das energias renováveis
e o quarto maior produtor mundial de energia eólica. Com um pipeline de
desenvolvimento sólido, ativos de primeira classe e capacidade operacional que é líder
de mercado, a EDPR registou nos últimos anos um desenvolvimento excecional e está
atualmente presente em 13 mercados (Bélgica, Brasil, Canadá, França, Grécia, Itália,
México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). A
Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), principal acionista da EDPR, é uma empresa global
de energia e líder na criação de valor, inovação e sustentabilidade. A EDP integra o
Índice de Sustentabilidade Dow Jones há 11 anos consecutivos.
Para mais informações, visite www.edpr.com.

Acerca da DGE
A DGE é uma subsidiária integralmente detida pela Mitsubishi Corporation que
desenvolve, constrói e opera ativos que geram 5 GW (brutos) de eletricidade na
Europa e no Médio Oriente.
A Mitsubishi Corporation é uma empresa integrada global que desenvolve e opera
atividades em virtualmente todos os sectores, incluindo finanças industriais, energia,
metais, maquinaria, produtos químicos, alimentos e negócios ambientais.
Para mais informações, consulte www.dg-europe.com

Acerca da ENGIE
A ENGIE é uma empresa líder em energia e serviços centrada em três atividades
principais: produção e fornecimento de energia, gestão de instalações e regeneração.
Os nossos 17 mil trabalhadores combinam estas capacidades em prol das pessoas,
empresas e comunidades por todo o Reino Unido e Irlanda.
Permitimos que os clientes tenham acesso a um mundo cada vez mais digital com
menos carbono e mais eficiente. Os nossos clientes beneficiam das nossas soluções

energéticas e de construção eficientes e inteligentes, da prestação de serviços eficazes
e inovadores, da transformação de bairros através de projetos de reabilitação e do
fornecimento de energia fiável, flexível e renovável.
A ENGIE melhora as vidas através de ambientes de trabalho e de vida melhores.
Ajudamos a equilibrar o desempenho com a responsabilidade, permitindo o progresso
de uma forma harmoniosa.
Globalmente, o Grupo ENGIE emprega 150 mil pessoas em todo o mundo e alcançou
lucros de € 65 mil milhões em 2017.
Para mais informações, consulte www.engie.co.uk
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