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EDP Renováveis executa nova transacção de rotação 

de activos no Canadá 
 

Madrid, 20 de Novembro de 2014: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) alcançou um 

acordo com a Northleaf Capital Partners (“Northleaf”), uma empresa canadiana líder na 

gestão de fundos privados globais, infra-estruturas e aconselhamento, para a venda de 

uma participação accionista representativa de 49% do capital referente a um parque 

eólico em operação, com capacidade instalada de 30 MW. O parque eólico South Branch, 

localizado em Ontário, entrou em operação no início de 2014 e é remunerado em regime 

de feed-in tariff a 20 anos atribuído pela Ontario Power Authority. 

Considerando o preço da transacção, o Enterprise Value (“EV”) implícito para 100% dos 

activos ascende a CAD$3,3 milhões/MW.  

Desde 2012 a EDPR executou mais de mil milhões de euros referentes a vendas de 

participações minoritárias em parques eólicos nos EUA e na Europa, incluindo a venda à 

CTG e as transacções de rotação de activos com investidores institucionais. 

A estratégia de crescimento da EDPR para o período 2014-2017 contempla a rotação de 

activos num montante global de €700 milhões, através da cristalização do valor do cash-

flow futuro dos projectos e reinvestindo-o no desenvolvimento de projectos com valor 

acrescentado. Incluindo a presente transacção, a EDPR já executou mais de 60% do seu 

plano de rotação de activos para o período 2014-2017. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários. 
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