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EDPR anuncia transação de Rotação de Ativos de 
parques eólicos em Espanha, no valor de €0,5 mil 
milhões 

Madrid, 10 de agosto de 2020: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) alcançou um 
Acordo de Compra e Venda com o Grupo Finerge, uma das maiores produtoras de 
energias renováveis em Portugal, para a venda da totalidade da sua participação 
acionista e empréstimos acionistas de um portfólio eólico onshore operacional 
com 242 MW de capacidade instalada, por um valor total de aproximadamente 
€426 milhões (sujeito às condições habituais de conclusão destas operações). 

Em detalhe, esta transação cobre 7 parques eólicos em operação nas regiões de 
Ávila e Catalunha, Espanha. A totalidade do portfólio apresenta uma vida média 
em operação de 9 anos. 

Baseado i) no preço da transação e ii) na dívida líquida externa em balanço, o 
Enterprise Value (EV) desta transação alcança os €507 milhões, traduzindo-se num 
múltiplo de EV de €2.1 milhões/MW. A transação está sujeita a condições 
regulatórias e outras condições precedentes e a sua conclusão está prevista para 
o 4T20. 

Com a transação anunciada hoje, a EDPR já executou mais de 40% do objetivo de 
€4 mil milhões de rotação de ativos para o período de 2019-22, como anunciado 
na Strategic update de 12 de março de 2019. A venda de participações maioritárias 
em projetos operacionais ou em desenvolvimento permite à EDPR acelerar a 
criação de valor, enquanto recicla capital para reinvestir em crescimento rentável.   

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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