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EDP ADQUIRE ACTIVOS EÓLICOS DO GRUPO      

EOLE 76 EM FRANÇA 

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”) 

informa o mercado e o público em geral acerca do seguinte: 

A EDP Renováveis através da NEO, empresas detidas a 100% pelo 

Grupo EDP, adquiriu em França à EOLE 76 e à Eurocape: (i) 3 parques 

eólicos em operação na região da Normandia com uma 

capacidade instalada bruta de 35 MW e um factor médio de 

utilização de 27%; e (ii) diversos projectos de desenvolvimento de 

parques eólicos, maioritariamente localizados nas regiões da 

Normandia e Rhônes-Alpes, com um factor médio de utilização 

esperado de 28%, representando uma capacidade total de 560 MW. 

Dos projectos em desenvolvimento, 8 MW estão em construção, 12,5 

MW têm já todas as autorizações necessárias para construção e têm 

entrada em operação prevista entre 2009 e 2010, enquanto 43 MW 

têm já licenças de construção submetidas. 

Esta transacção foi feita por um equity value de €51,3 milhões 

(incluindo €8,5 milhões de empréstimos accionistas) e a EDP 

Renováveis irá assumir €43,3 milhões de dívida financeira em project 

finance. Para além disso a NEO compromete-se a pagar um success 

fee pelos parques eólicos que obtenham licenças de construção até 

31-Dez-2013. 

A equipa de promoção de parques eólicos das empresas adquiridas 

continuará responsável por estes projectos reforçando a equipa da 

EDP Renováveis no mercado francês. Com está operação a EDP 

torna-se no terceiro operador eólico em França em termos de 

capacidade instalada, com 122 MW eólicos instalados. 
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