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EDPR estabelece com sucesso novo acordo “tax
equity” para 399 MW nos EUA
Lisboa, 21 de dezembro 2018: Nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho e do artigo 248º-A 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:
A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), controlada em 82,6% pela EDP, anunciou
através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, que assegurou
$400 milhões através de um financiamento “Tax Equity”, com Citigroup Global
Markets e outra instituição financeira, em troca de um interesse económico nos
projectos eólicos Meadow Lake VI (200 MW) e Prairie Queen (199 MW). Os
projectos estão localizados nos estados de Indiana e Kansas, respectivamente.
Ambos os projectos têm garantidos contratos de venda de longo-prazo.
O financiamento do projecto Meadow Lake VI, que totaliza $193,5 milhões,
está concluído, e o financiamento do projecto Prairie Queen deverá acontecer
próximo ao início da entrada em operação do respectivo parque, o que é
esperado ocorrer durante a primeira metade de 2019.
O sucesso na execução da parceria institucional para os projectos de 2018/19
posiciona a EDPR como um player de qualidade, capaz de gerar crescimento
com base em contratos de longo-prazo e de garantir financiamento
institucional de valor acretivo.
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