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MOODY’S AFIRMA RATING DA EDP EM ‘Baa3’ E OUTLOOK
EM ESTÁVEL
Lisboa, 3 de Abril de 2017: 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 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 agência de rating Moody's Investors Service (“Moody’s”) afirmou a notação de
rating de longo prazo da EDP, da sua subsidiária EDP Finance B.V. (“EDP Finance”)
e da sua subsidiária espanhola Hidroelectrica del Cantabrico (“HC Energia”) em
“Baa3”/”Prime-3”. Todos os ratings têm outlook estável.
Esta afirmação da notação de rating surge na sequência do recente anúncio pela
EDP da aceitação de uma oferta vinculativa para a venda da sua subsidiária para a
actividade de distribuição de gás em Espanha, Naturgas Energía Distribución, S.A.
(“NED”). O encaixe financeiro resultante da referida alienação será parcialmente
aplicado na potencial aquisição de acções da EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”)
actualmente detidas por accionistas minoritários, conforme recente anúncio
preliminar. Esta afirmação reflecte a opinião da Moody’s de que estas transações
são consistentes com a estratégia da EDP para o período 2016-2020, sendo que a
parte do encaixe resultante da venda da NED que não for aplicada na compra de
acções da EDPR será aplicada na redução de dívida.
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