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EDPR CONCLUI VENDA DE PARTICIPAÇÕES
MINORITÁRIAS NA POLÓNIA E EM ITÁLIA
Lisboa, 27 de Outubro 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:
Na sequência da informação comunicada ao mercado a 28 de Dezembro de 2015 e após
a obtenção das necessárias aprovações regulatórias, a EDP anuncia a conclusão da
alienação por parte da EDP Renováveis, subsidiária 77,5% controlada pela EDP, de uma
participação accionista representativa de 49% do capital social e suprimentos relativos a
um portefólio de activos eólicos com 548 MW de capacidade na Polónia e em Itália à ACE
Poland S.A.R.L. e ACE Italy S.A.R.L., ambas 100% detidas pela ACE Investment Fund LP –
entidade particidada da China Three Gorges Hong Kong Ltd., subsidiária integralmente
detida pela China Three Gorges (“CTG”). O valor final da transacção cifrou-se em €363
milhões, reflectindo alterações principalmente resultantes de: i) ajustamento do
perímetro de transacção; ii) fluxos de caixa previamente distribuídos por estes parques
eólicos; iii) normais ajustamentos de preço; e iv) diferenças cambiais.
O acordo hoje alcançado insere-se no contexto da parceria estratégica estabelecida
entre a EDP e a CTG, em relação ao investimento total de €2 mil milhões a efectuar pela
CTG (incluindo co-financiamento de investimento operacional) em projectos de
produção de energia renovável operacionais e prontos a construir.
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