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ALIENAÇÃO DE PORTFOLIO DE 98MW NA POLÓNIA 

 
Nos termos e para os efeitos do art.º 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, a Greenvolt – Energias Renováveis, 
S.A. (“GreenVolt”) informa que através da Augusta Energy SA, joint venture entre a sua 
subsidiária a 100%, V-Ridium Group e a KGAL, alienou à IBERDROLA (“Iberdrola”) um 
portfólio de parque solares e eólicos de 98 MW localizado, na Polónia, por €155 milhões 
(Enterprise Value), o que se traduz num valor médio de €1,57mn/MW (Enterprise Value), 
incluindo serviços técnicos e de gestão de ativos. 

Da transação fazem parte dois parques eólicos totalizando 50 MWs e seis parques 
solares totalizando 48MWs, com todos os ativos sujeitos a um contrato de aquisição de 
energia (PPA) de longo prazo com a T-Mobile Polska de 15 anos anunciado em abril deste 
ano. Os ativos estão atualmente em construção, estando previsto o início de produção 
em 2023. 

Este é o primeiro conjunto de ativos de projetos solares e eólicos em escala (utility scale) 
vendidos pela GreenVolt desde a sua entrada em bolsa e a aquisição da V-Ridium Power 
Group. 

O desenvolvimento de parques solares e eólicos utility scale é um dos três pilares da 
estratégia de crescimento da GreenVolt e esta venda é outro marco fundamental para 
alcançar os compromissos assumidos pela empresa, comprovando a capacidade 
superior de desenvolver e construir projetos ao mesmo tempo em que implementa uma 
estratégia de rotação de ativos. 

A transação está sujeita a todas as condições precedentes habituais para este tipo de 
transação. 

 

 

 

 

Porto, 1 de Agosto de 2022 

Pela Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. 


