ANÚNCIO
8 de Outubro de 2020

Conclusão da Aquisição
No seguimento do nosso anúncio da aquisição, em agosto de 2020, temos o prazer de confirmar
a conclusão da aquisição do promotor português de parques eólicos, Iberwind.
O acordo de aquisição alcançado com os acionistas da Iberwind, a CK Infrastructure Holdings
Limited e a Power Assets Holdings Limited, foi aprovado pelas entidades reguladoras no dia 15
de setembro.
Através de uma subsidiária portuguesa detida a 100% pela Ventient Energy Sarl, foram
adquiridas as ações da PRTW Lda. Com esta compra, o grupo Ventient Energy passa a deter
todas as empresas e ativos do grupo Iberwind.
Nesta fase, a Ventient Energy manterá o nome, a estrutura e a equipa da Iberwind.
“A concretização das nossas Aquisições & Fusões (M&A) reflete a nossa visão estratégica do
negócio. Estamos a desenvolver uma organização pan-europeia líder do setor, com pessoas
incríveis, no sentido da criação de valor a longo prazo para os nossos stakeholders.
Os nossos colegas da Iberwind passam a ser uma parte crítica no percurso da Ventient Energy
e serão muito importantes para o nosso crescimento e desempenho em conjunto.
Estamos extremamente entusiasmados com a equipa que constituímos”, disse Mark Jones,
CEO da Ventient Energy.
A compra da Iberwind aprofunda a nossa liderança do mercado; com uma capacidade de
produção de energia eólica “on-shore” na Europa de 2,5 GW e com elevados níveis técnicos,
de ESG e de desempenho financeiro. Congratulamo-nos por poder dar as boas-vindas a esta
equipa e trabalhar com uma base alargada de stakeholders.

Sobre a Iberwind:

Sobre a Ventient Energy:
A Ventient Energy é uma produtora
europeia de energia renovável. Detém
e opera parques eólicos “on-shore” na
Bélgica, França, Alemanha, Portugal,
Espanha e Reino Unido, com uma
capacidade instalada de cerca de 1,9
GW.

A empresa tem como foco o
crescimento sustentado que
assegure proveitos a longo prazo
aos seus acionistas e
produzir energia renovável que
assegure o futuro sustentado do
planeta.

O portefólio da Ventient cresceu
rapidamente desde a fundação em
2017.

Para mais informações, contacte
Camilla Barlocco
Brand & Stakeholder Manager na Ventient Energy
T: +44 (0)131 252 1455
E: camilla.barlocco@ventientenergy.com

Sedeada em Oeiras, a Iberwind
começou a instalar e a operar parques
eólicos em 1998. A sua capacidade
instalada representa quase 14% da
capacidade eólica instalada em
Portugal e produz cerca de 14% da
energia produzida no país.
Foi adquirida pela CK Infrastructure
Holdings Limited e a Power Assets
Holdings Limited em 2015.
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