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EDPR ANUNCIA TRANSACÇÃO DE ROTAÇÃO DE
ACTIVOS NA EUROPA, NO VALOR DE €550 MILHÕES

Reuters: EDP.LS
Bloomberg: EDP PL

Lisboa, 19 de Abril de 2016: 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:
A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”), sociedade detida em 77,5% pela EDP, chegou
hoje a um acordo com o fundo Vortex, gerido pela EFG Hermes o qual inclui
investimentos dos países do Gulf Cooperation Council (GCC), para a venda de uma
participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos
relativos a um portefólio, detido na sua totalidade pela EDPR, de activos eólicos
em Espanha, Portugal, Bélgica e França por um valor total de €550 milhões.
O portefólio totaliza 664 MW de capacidade instalada e possui 4 anos de vida
média. Em detalhe, o perímetro da transacção abrange 348 MW em operação em
Espanha (com 6 anos de vida média), 191 MW em operação em Portugal (parte
dos activos ex-ENEOP), 71 MW em operação na Bélgica e 54 MW em França, dos
quais 24 MW com início de operações previsto para o 2T16.
Com base no i) preço de transacção (incluindo o montante de capex esperado para
completar os projectos actualmente em construção) e ii) a dívida líquida externa,
o Enterprise Value implícito para 100% dos activos ascende a €1.151 milhões, o
que representa um múltiplo total unitário implícito de €1,73 milhões/MW.
A operação está sujeita à prévia obtenção de autorizações regulatórias e outras
condições precedentes, com a conclusão prevista para o 2T16.
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Esta transacção faz parte da estratégia de rotação de activos da EDPR, segundo a
qual o valor dos cash-flows futuros dos projectos é reinvestido no
desenvolvimento de projectos de qualidade e com valor acrescentado,
potenciando o crescimento e a criação de valor. De acordo com esta estratégia, o
montante desta transacção será reinvestido em novas oportunidades de
crescimento contempladas no Plano de Negócio para 2016-2020, que será
apresentado em Maio no Capital Markets Day do Grupo EDP.
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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.
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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