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EDP REFORÇA PARTICIPAÇÃO NA HIDROELÉCTRICA 
DEL CANTÁBRICO 
 

Lisboa, 20 de Dezembro de 2013: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) 

vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

Em Dezembro de 2004, no âmbito da aquisição de uma participação de 56,2% na 

Hidroeléctrica Del Cantábrico S.A. (“HC”), a EDP estabeleceu com a Cajastur - Caja de 

Ahorros de Asturias (“Cajastur”), actualmente Liberbank S.A. (“Liberbank”), um 

acordo de accionistas que incluía uma opção de venda por parte da Liberbank dos 

3,13% do capital social ainda detidos na HC, a ser exercida até 31 de Dezembro de 

2025, por um preço indexado ao valor das acções da EDP.   

No seguimento da decisão da Liberbank de exercer a referida opção de venda, foram 

hoje assinados um contrato de compra e venda e um novo acordo de accionistas 

entre a EDP e a Liberbank que estipulam o seguinte: 

� A compra por parte da EDP à Liberbank de uma participação de 3,00% do capital 

social da HC por €106 milhões, pagos nesta data; 

� A manutenção de uma opção de venda por parte da Liberbank à EDP 

relativamente aos remanescentes 0,13% detidos no capital social da HC – a ser 

exercida até 31 de Dezembro de 2017. Após esta data, a EDP terá a opção de 

aumentar a sua participação na HC para 100%. O preço inerente a estas opções 

será calculado de acordo com a formula existente, indexado ao valor das acções 

EDP. 

Com este acordo a EDP aumenta a participação detida no capital social da HC para 

99,87% (incluíndo as acções próprias), mantendo a parceria estratégica existente 

com a Liberbank, accionista relevante da Oppidum Capital, S.L., que por sua vez 

detém de uma participação de 7,19% no capital social da EDP. 
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