COMUNICADO

Lisboa, 7 de outubro de 2015

Alienação de portefólio eólico de 216,4 MW
A Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp Energia”), através da empresa participada Ventinveste, S.A. (“Ventinveste”),
informa que celebrou hoje com a EDP Renováveis um acordo para a venda de cinco sociedades titulares de
licenças e direitos de interconexão à rede para capacidade de produção eólica a instalar de 216,4 MW, por um
valor de referência de cerca de €17 m.
A concretização da operação depende de aprovação pelas autoridades administrativas e de concorrência
competentes.
A Ventinveste, sociedade resultante de uma parceria entre a Galp Energia (50%) e a Martifer (50%), foca assim a
sua atividade num portefolio eólico com 12 MW em produção e uma participação de 50% no projeto Âncora
Wind, com 176,1 MW em construção para entrada em produção a partir de 2016.
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, consequentemente,
os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores importantes que podem conduzir a que
os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp Energia para o exercício findo em 31
de dezembro de 2014. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar ou divu lgar qualquer suplemento, adenda,
atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir q ualquer alteração, eventos, condições ou
circunstâncias.
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