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Nova EDP mantém
a aposta no baixo risco
Da operação de compra que o grupo EDP lançou pela fatia da Renováveis e da venda
da Naturgas vai nascer uma nova empresa com mais energia verde e um fardo
de dívida menor Mas António Mexia promete que não se vai aventurar em altos voos

ANDRÉ CABRITA MENDES
Menosdívida maisenergiaverdemas com omesmo perfil

de baixo risco Foi

esteo reeadoqueAntónio Mexiaen
viou aos mercados sobre a EDPque
vai nascei após a conclusão da ofer
ta pública de aquisição OPA lan
çada sobre a EDP Renováveis e de
pois de fechada avendada Naturgas

A venda da empresa espanhola
dedistribuiçãodegás vai terum im
pacto esperado de cerca de 2 3 mil
milhões de euros na redução da dí
vida líquida da EDP em 2017 Re
corde se que a dívida líquida da
energética ascendia aos 1I mil mi
lhões no final de 2016

Na conferência telefónica com

analistas na terça fêira António Me
xia CEO da eléctrica reiterou que
a meta para 2020 do rácio dedívida
líquida sobre o EBITDA mantém
se em três vezes

Ao mesmo tempo o líder da
companhia sublinhou que a EDP
vai nianter sc uma empresa avessa

ao risco A combinação tias duas
perações preservao perfil debaixo

riscoda EDP disseAntónio Mexia
aos analistas

Como prova disto apontou que
estes dois negócios não provocam
grandes mudanças no EBITDA da
companhia A produção de electri
cidade contratada de longo prazo e
regulada deverá pesar 74 sobre o
EBITDA da companhia em 2020
um ponto percentual a menos caso
os negócios não tivessem lugar Já a
EDP Renováveis vai estar a pesar
um total de 38 no EBITDA do

grupo em 2020
A EDP Renováveis não é ape

nas uma fonte de crescimento mas

também de redução do perfil de ris
co pmvidenciandodiversiricaçãoem
todosos activos mas também a nível
geográfico afirmou o líder da EDP

O líder da eléctrica sublinhou

queas suas conngéneres europeias es
tão mais dependentes da produção
em mercado liberalizado 47 face
aos 27 da EDP e têmmenos con
tratos fixos e regulados 53 face
aos 74 da portuguesa

Neste âmbito sublinhou a im
portância do mercado norte ameri
cano para a EDP Renováveis os
acordos fixos para a venda de ener
gia PPA estão a crescer à seme

lhançados acordos para a venda di
recta de electricidade a empresas
quejá representam dois terços do
nosso portefólio em termos de no
vos projectos Entre os clientes da
EDP nos EUA encontram se a
Amazon a Bloombergou a GM

A companhia tem agora até
meados deAbri 1 paraentregar o pe
dido de registo da OPA junto da
CMVM António Mexia sublinhou

que espera ter tanto a OPAcomo a
venda da Naturgas concluídas até o
início do terceiro trimestre

AEDP recusou esclareceras dú

vidas colocadas pelos Negócios so
bre estas operações¦
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Venda daNaturgas não
tira EDP de Espanha

A EDP vendeu a empresa de distribuição de gás espanhola Naturgas
mas vai continuar a operar em Espanha produzindo electricidade
e vendendo aos consumidores tanto electricidade como gás natural

A EDP vendeu ã empresa de
distribuição de gás espanhola
Naturgas por 2 59 mil milhões
de ciiros à Nature Investments
A Naturgas Energia Distribu
ción dispõe de mais de um mi
lhão de pontosde abastecimen
to de gás natural e gás propano
liquefeito no País Basco Cantá
briaeAstúrias

Mas apesardavenda do acti
vo a energética portuguesa vai
continuarcomumpébem assen
te nomercadoespanhol incluin
do no gás Esta transacção não
inclui as actividadesdecomercia

lização de gás não tendo qual
quer impacto na relaçãoda EDP
comosseus clientes dissea em
presa em comunicado enviado à
CMVMna segunda feira

Além disso à semelhança de
Portugal a EDP também pro
duz electricidade em Espanha
No total a EDP conta com uma
capacidade instalada de 1742
megawatts MW em Espanha
dividida por energia hidráulica
426 MW centrais a carvão
1 463 MW centrais a gás
1 697 MW e nuclear 156
MW Acompanhia conta com
novebarragens duas centrais a
carvão uma central a gás e tam
bém tem uma participação de
15 5 nacentral nuclear deTril
lo na província deGuadalajara
que tem uma potência total de
1 066 MW

No mercado liberalizado

em Espanha a produção de
electricidade gerou 360 mi
lhões de euros em 2016 mais
4 face a 2015

Já a comercialização de
electricidade e gás no mercado
liberalizado em Espanha atin
giu os 136 milhões de euros
mais 1 face a período homó
logo

Por seu turno o volume de
electricidade vendido no mer

eadosubiu8 em 2016 devido
à expansão do portefólio de
clientes com umaquotademer
cado de 9 Já o volume de gás
vendido caiu 28 em2016 cau
sado em parte pelas tempera
turas mais amenas registadas
com uma quota de 3

A EDP conta em Espanha
com 840mil clientes no merca

do liberalizadodeelectricidade
e 227mi 1 nomercado regulado
Já no gás o número de clientes
atinge os 851 mil clientes em
ambos os segmentos

A operação da EDP em Es
panha está inserida em três das
áreas de negócio da companhia
cujos dados são disponibiliza
dos em agregado com a opera
ção em Portugal A produção
contratada de longo prazo na
Península Ibérica 529 milhões
de EBITDA em 2016 as acti
vidades liberalizadas na Penín

sula Ibérica 536milhões de eu
ros e as redes reguladas na Pe
nínsula Ibérica 990 milhões

E foi precisamente em Es
panha que a EDP avançou com
um processo najustiça contra o
Estado espanhol em 2015 A
EDPcontestava omodelo de ta
rifa social a que estava obrigada
a pagar naquele país porprodu
zir electricidade

EmOutubro de 2016 ajus
tiça espanholadecretou o fim do
benefício Mas no final de De
zembro houve novo volte face
na tarifa social em Espanha O
GovernodeMarianoRajoyvol
tou à carga alterou o modelo de
financiamento e aprovou uma
nova versão

Desta forma a EDP voltou
a terde pagara tarifa social para
aj uda r os consumidores econo
micamente carenciados Acom

panhia contava com 40 mil
clientes abrangidos em 2014¦

Jornal Negócios

1/4 a 10

S/Cor

6832 cm
2

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):29032017

Energia



O que levou a EDP
a avançar para esta OPA

Um futuro com mais renováveis um mercado com baixa liquidez e até a eleição de
Donald Trump estão entre as razões pelas quais a energética decidiu avançar para a

aquisição da fatia de EDP Renováveis que está nas mãos de accionistas minoritários
Umfuturo em que asrenovaveisvãoter cada vez mais peso

na produção de elec
tricidade um mercado com baixa
liquidez a chegada de Donald
Trump ao poder e uma venda mi
lionária em Espanha

Estas são as quatro razões
principais para o grupo EDP avan
çar com uma oferta para comprar
a fatia de 22 5 da EDP Renová
veis que está nas mãos de accionis
tas minoritários no valor de 1 33
mil milhões

As contas da EDP comprovam
a importância cada vez maior das
energias limpas Em 2010 a EDP
Renováveis pesava 20 nos lucros
antes dejuros impostos deprecia
ção e amortização EB1TDA do
grupo EDP Avançando para 2016
o peso da Renováveis situava se nos

31 do EBITDAda companhia
No anúncio preliminar da ofer

ta pública de aquisição OPA na se
gunda feira a energética declarou
ao que vinha Aumentar a exposi
ção à actividade desenvolvida pela
EDP Renováveis com o intuito de
beneficiaremmaior escala do cres

cimento atractivo das energias re
nováveis

O racional do negócio foi repe
tido por António Mexia na terça
feira durante a conferência telefó
nica com analistas A EDP vê a
EDP Renováveis como uma com

ponente chave do nosso negócio
dada a posição de liderança global
que alcançámos nas renováveis e a
perspectiva de elevado crescimen
to neste negócio

Ate 2040 o pesoda energiaver
de na produção de electricidade a
nível mundial vai crescerdos actuais

23 para os 37 prevê a Agência
Internacional de Energia AIE

Mas a baixa liquidez nos merca
dos de capitais também contribuiu
para o conselho de administração
da maior cotada portuguesadecidir
dar o passo em frente

É claro que a acção da EDP
Renováveis tem estado a sofrer
com a baixa liquidez no mercado
Dado o free float limitado isto co
loca em questão se existe alguma
vantagem clara em ter as duas em
presas cotadas dado o crescimento
do tamanho da EDP Renováveis

dentro do grupo EDP disseAntó
nioMexia durante a chamada

Entre as outras razões enume

radas para avançar com a operação
é queesta pode aumentaro poten
cial para umamaior cooperação no
mercado emconjuntocom asope

Jornal Negócios

1/4 a 10

S/Cor

6832 cm
2

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):29032017

Energia



rações integradas da EDP em Es
panha Portugal e Brasil

Mas a decisão de avançar para
a OPA também foi influenciada

pela chegada de Donald Trump à
Casa Branca acreditam os analis
tas do BPI

A EDP está a tirar partido do
falhanço do mercado em reconhe
cer o potencial de subida da Reno
váveis e do recente desempenho
das acções devido aos receios de
alterações significativas na política
de energias limpas dos EUA se
gundo uma nota de análise do BPI

divulgada naterça féira Aacção da
Renováveis recuou 2 5 entre a vi
tória de Donald Trump a 8 de No
vembro e o fecho de sessão de se
gunda feira antes da OPA

Mas foi preciso a EDP fechara
venda da espanhola Naturgas para
conseguir ter poder de fogo para a
OPA Com este negócio a eléctrica
encaixa 2 3 mil milhõesjá este ano
Este dinheiro vai ser parcialmen
te aplicado na OPA com o restan
te a servir paracortar no fardodadí
vida que ascende aos 15 9 mil mi
lhões de euros¦

O QUE Ç EBP
RENOVÁVEIS
A EDP Renováveis produz hoje
electricidade a partir de fontes
renováveis em 12 países na Europa e
nas Américas Dos 1 171 milhões de

euros de resultados antes de juros

impostos depreciação e amortização
EBITDA registados em 2016 43
teve origem na América do Norte
Estados Unidos México e Canadá
Segue se Espanha responsável por
21 do EBITDA Portugal 18
resto da Europa 16 e Brasil 2
A companhia conta com um total de
10 4 gigawatts GW instalados
nestes 12 países sendo os Estados
Unidos o país com mais potência
instalada 4 811 megawatts MW
Segue se Espanha 2 371 MW com
Portugal a fechar o pódio 1 251 MW
A EDP Renováveis fechou o ano de

2016 com um resultado líquido de 56
milhões de euros o que representou
uma queda de 66 face a 2015
A dívida líquida da companhia estava
nos 2 755 milhões no final de 2016
menos 952 milhões face a 2015 Já o

investimento operacional atingiu
os 1 029 milhões em 2016 mais 14
face ao ano anterior

Oferta foca aposta
na eléctrica e dámaior
potencial as acções

Ao retirar a EDP Renováveis de bolsa a EDP voltará a concentrar
o investimento no grupo que até agora tem sido maioritariamente
direccionado para a sua subsidiária de energias renováveis

AntónioMexiadeu esta segunda
feira umadupla cartadaNomes
mo dia em que comunicou a ven
da da Naturgas por 2 59 mil mi
lhões de euros o CEO da eléctri
caanunciou uma oferta públ ica de
aquisição sobre os 22 5 detidos
por investidores minoritários da
EDP Renováveis Duasoperações
que segundo os analistas criam
valorpara a EDPevêmaumentar
o potencial das acções

Ao contrário do que aconte
cia com a EDP que até tem vin
do a ser preterida pelos investi
dores a EDP Renováveis era até
ao início desta semana uma das

empresas preferidas dos gesto
res e dos analistas na bolsa de

Lisboa E esta poderá ser preci
samente uma das razões para a
eléctrica avançar com uma ofer
ta surpresa pelo capital disper
so da sua subsidiária de energias
renováveis

Acompanhiadeverá benefi
ciar com alguma transferência de
fundos que têm sido direcciona
dos para a EDPR o que acredi
tamosqueé umdos principais ob
jectivos desta operação argu
menta o analista Jorge Guima
rães do Haitong A empresa de
energias renováveis integra a lis
tade preferidas dos bancos de in
vestimento nacionais além deser
uma das cotadas em Lisboa que
recolhe maior investimento por
parte dos fundos

A EDP Renováveis recolhia

no final de Fevereiro 13 9 milhões
de euros dos fundos o que equi
vale a 8 4 do património inves
tido pela industriariabolsa lisboe
ta segundo os dados mais recen
tes daCMVM Investimento que
poderá agora passarpara a EDP

Além deste factor JorgeGui
marães realçaque a desalavanca
gem do balanço será mais rápido
Se incorporarmos o preço da
oferta de 6 80 euros pela EDPR

e a vendadaNaturgas nas estima
tivas para a EDP o nosso preço
alvo iria aumentar em mais de

7 face ao target actual de
3 40 euros remata Também o
BPI admite que a conjugação da
vendadaNaturgas com acompra
do restante capital da Renováveis
traz um valor elevado para a EDP
isto assumindo que há uma acei
tação daOPAsuficiente para eli
minar os minoritários da Reno

váveis E a aval iação actualmen
te em 3 25 euros poderá ser re
vista em 13 cêntimos por acção
tendo em consideração os dois
negócios anunciados

António Mexia numa con

ference call comjornalistas ex
plicou que dado o free float li
mitado isto coloca emquestão se
existe algumavantagem clara so
bre a EDP e EDP Renováveis es

tarem as duas cotadas dado o
crescimento do tamanho da EDP

Renováveis dentro do grupo
EDP Umargumentocom o qual
os analistas parecem concordar

Para Lauren Gregory analis
ta do Macquarie os dois negó
cios fazem sentido porque criam
valor Já Helena Barbosa do
CaixaBI salientaque as transac
ções anunciadas são positivas
para a EDP na medida em que a
venda da Naturgas é realizada a
uma valorização muito atractiva
enquanto os minoritários da
EDPRserão adquiridos a um va
lor abaixo da nossa avaliação
7 60 euros Adicionalmente o
processo de redução do endivida
mento deverá registar um avanço
significativo

Perante este quadro Jorge
Guimarães recomenda aos inves
tidores que aumentem a exposi
ção à EDP que vai continuar a
ser a utiliry integrada com a
maior exposição aenergias reno
váveis na Ibéria¦
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Há investidores a apostar
no aumento do preço na OPA

Os analistas acham pouco provável que haja uma melhoria na contrapartida
oferecida pelas acções da EDPR mas a reacção em bolsa mostra que há
quem ache o contrário Acções fecharam 10 cêntimos acima do preço da OPA

A oferta inesperadada EDPpelo capital da EDP Re
nováveis controlado por

accionistas minoritários provocou
a escalada das acções de ambas as
empresas Apesar dos 6 80 euros
oferecidos na OPA estarem abaixo

das avaliações dos analistas e se
gundo os mesmos ser pouco prová
vel uma revisão em alta do preço os
til ulos dispararam I lá investidores
queestão a antecipar umamelhoria
da contrapartida

Um preço magro que não re
flecte o valor dos activos da EDP
Renováveis Esta foi a leitura reali

zada pela maioria dos analistas às
condições oferecidas pela EDP na
oferta Iançada no in íciodesta sema
na pelo capital disperso em bolsada
companhia de renováveis Apesar
Io prémio de 10 ficar aquém das
estimativas as acções dispararam
10 10 para 6 90 euros na última
sessão Umcomportamento que re
vela convicção de que a contrapar
tida possa ser melhorada

A cotação da EDPR em bolsa
sugere que é esperada uma revisão
em alta face ao preço da oferta ar
gumenta Albino Oliveira Para o
analistada Patris Investimentos o
preçodaoferta pode parecerpouco
atractivo aos accionistas minoritá

rios da EDPR sobretudo para os
quecompraramacções naOPV em
2008 Os títulos da EDPR foram

colocados a oito euros um valora
que não voltaram a negociar

Se atendermos que o preço do
IPO foi de oito euros por acção e
queos dividendos foran poucome
nos que 20 cêntimos por acção não
os capitalizando fica uma sensa
ção de desilusão e desapontamen
to sobretudo para o pequeno inves

tidor Apesar deste balanço nega
tivo o director de negociação do
BancoCarregosa aponta que numa
perspectiva histórica a cotação mé
dia da EDPR em 9 anos foi de 5 26
euros já a média de 12 meses das
avaliações dos analistas é de 7 14 eu
ros valores que podemos tomar
como os 1 imites superior e inferior
para a oferta

Os analistas lembram porém
que a decisão da EDP surge na se
quência de movimentos semelhan
tes no sector na Europa em que
eléctricas comoa Iberdrola também

dispersaram o negócio de energias
renováveis para depois o retirar de
bolsa E tendo como base dè com
paração estas operações além do
prémio oferecido ser da mesma di
mensão nãohouve margem para re
visões de contrapartidas Algo que
poderá sucedertambém com aEDP

Em ocasiões anteriores

ENEL não houve revisões de pre
ços mesmo pagando de início um
prémio muito pequeno explica o
Haitong Para omesmo banco de in
vestimento a probabilidade de a
EDP ser forçada a rever em alta a
oferta nãoé significativa jáquepode
optar por uma postura de esperar
para ver secando a liquidez da ac
ção

O prémio ainda que não sendo
enorme nãoparecemuito longe de
operações semelhantes anteriores
realça Pierre Antoine Chazal O
analistada BryanGamier recomen
da assim que os investidores acei
tem a oferta da administração lide
rada porAntónio Mexia

Poucas opções
O objectivo da EDP é retirar a

sua subsidiária do mercado accio

nista mas apenas o poderá fazer
caso atinja mais de 90 do capital
e dos direitos de voto da empresa
Algo que para já não é claro que
consiga Mas para os accionistas
que decidammanter as acções o ris
coé mais umavez ficarem presos a
uma empresa sem liquidez

Se a EDP tirar a empresa de
bolsa o risco é ficar preso a uma
empresa que não está cotada como
aconteceu no passado com aBrisa

lembra um analista que pediu para
não ser identificado O mesmo es

pecialista defende porém que ob
ter 90 do capital é muito difícil
a este pfeço mas do ponto de vis
ta do investidor ficar numa empre
sa menos líquida é mais penaliza
dor

Aparte do capital disperso em
bolsa de 22 5 não permite gran
de margem de manobra por parte
do investidor a alternativa se não
vender pode ser a de ficar com um
título pouco líquido explica João
Queiroz Nos últimos anos foram
várias as companhias que na se
quência de OPA falhadas perma
neceram embolsa mascom um re
duzido free float Segundo direc
tor de negociação do Banco Carre
gosa o respeito pelos direitos dos
investidores minoritários em Por

tugal não tem histórias felizes para
contar¦
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BOLSA

questões essenciais
para descodificar a OPA

A OPA sobre a EDP Renováveis foi anunciada esta semana mas levará
meses até estar definitivamente concluída Conheça o mapa deste
percurso que poderá levar a empresa alvo a sair da bolsa portuguesa

0 QUE PROPÕE A EDP
A eléctrica propõe comprar os 22 5
que ainda não detém na EDP Renová
veis Oferece 6 80 euros por cada ac
ção o que implica um investimento
máximo de 1 33 mil milhões de euros
caso a aceitação da oferta seja de
100 ou caso haja posterior oferta
potestativa se a EDP ficar com mais
de 90 da Renováveis

QUAL O PRÉMIO
A contrapartida de 6 80 euros corres
ponde a um prémio de 8 5 face à co
tação de fecho das acções na segun
da feira 27 de Março 6 267 euros
último valor de referência antes do

anúncio preliminar do lançamento da
oferta Face à média da cotação dos
seis meses anteriores o prémio é de
10 5 Fica ainda assim longe dos
oito euros a que os títulos foram ven
didos na OPV de 2008

A CONTRAPARTIDA
PODE SER REVISTA
Sim A lei permite que a contrapartida
possa ser revista em favor dos inves
tidores que são o alvo da oferta Mas
os analistas que se pronunciaram on
tem já após o anúncio preliminar acre
ditam que não haverá uma revisão em
alta No entanto a EDP já fez saber que
reduzirá o valor de 6 8 euros se o pa
gamento de dividendo da Renováveis
que está previsto para cinco cêntimos
for entretanto pago A Bloomberg
aponta para Maio como o mês de pa
gamento do dividendo O que significa
que a contrapartida ficaria nos 6 75 eu
ros Segundo o anúncio da EDP a de
dução do dividendo ao preço far se á
a partir do momento em que o direi
to ao montante em questão tenha sido
destacado das acções e se esse mo
mento ocorrer antes da liquidação fi

nanceira da oferta Ou seja dentro do
que é previsível o valor final será mes
mo os 6 75 euros por título As acções
fecharam ontem em forte alta de

10 1 fechando acima do valor da

oferta nos 6 9 euros e chegando mes
mo a transaccionar nos 6 973 euros in
diciando que há investidores a acredi

tar na subida do preço

QUAL O OBJECTIVO
DA OPERAÇÃO
Ao comprar a Renováveis a EDP quer
reforçar a aposta como líder na ac
tividade de produção de energia atra
vés de fontes renováveis e continuar

a apostar no crescimento do negócio
e actividade da EDP Renováveis Esta

operação deverá também permitir
aumentar a sua exposição à activi
dade desenvolvida pela EDP Renová
veis com o intuito de beneficiar em
maior escala do crescimento atracti

vo das energias renováveis O grupo
liderado por António Mexia diz ainda
que quer simplificar o equity story
da oferente EDP integrando um dos
seus principais veículos de crescimen
to Ou seja a EDP quer captar direc
tamente o investimento que actual
mente se reparte entre si e a EDP Re
nováveis apresentando se aos mer
cados como um colosso integrado
com 100 de uma grande operação
de renováveis

A EDP RENOVÁVEIS
VAI SAIR DE BOLSA

A EDP assume que quer retirar a EDP
Renováveis de bolsa mas salienta que
a OPA não está condicionada a qual
quer resultado Basta que a EDP com

pre uma única acção para formalmen
te a OPA ser um sucesso embora o ob

jectivo seja de consolidar integralmen
te a Renováveis O banco de investimen

to Haitong alerta para que a EDP caso
não avance com a retirada de bolsa
adopte uma postura de esperar para
ver secando a liquidez da acção Isto
tenderia a penalizar os investidores re
sistentes à oferta e a depreciar os títu
los que a EDP poderia vir a comprar
passados os prazos legais de impedi
mento por menos dinheiro

COMO SE PODERÁ FAZER
ESSA SAÍDA
A EDP precisa de comprar no merca
do pouco mais de 108 milhões de ac
ções para atingir os 90 do capital
da Renováveis Se o conseguir lança
rá uma oferta potestativa sobre os
10 restantes ao mesmo preço da
OPA voluntária agora anunciada e que
não poderá ser recusada pelos deten
tores das acções e retira a EDP Re
nováveis da bolsa de Lisboa

COMO SERÁ FINANCIADA
A OPA VOLUNTÁRIA
A compra da Renováveis será financia
da com o dinheiro proveniente da ven
da da espanhola Naturgas um negócio
avaliado em 2 6 mil milhões de euros

QUANDO DEVERÁ
TERMINAR A OFERTA
A EDP prevê que a operação esteja con
cluída entre fim do segundo trimestre
e o início do terceiro trimestre de 2017

O QUE SE SEGUE
Até agora o que existe é o anúncio
preliminar de OPA A eléctrica lidera
da por António Mexia tem agora 20
dias para fazer o pedido de registo da
oferta junto da Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários Ao mesmo

tempo segue também o projecto de
prospecto e o projecto do anúncio de
lançamento para a administração da

Renováveis Esta terá oito dias a par
tir do momento em que recebe a do
cumentação para se pronunciar so
bre a oportunidade e condições da
oferta nomeadamente se o preço
avalia correctamente a empresa O
registo pela CMVM determina o perío
do em que a oferta estará efectiva
mente no mercado

O QUE DIZEM
OS ANALISTAS
Os analistas fazem uma avaliação su
perior da empresa de energias reno
váveis Os 17 analistas que avaliaram
a EDP Renováveis nos últimos três

meses atribuem lhe um preço alvo
médio de 7 10 euros o que se situa 4
acima do preço da OPA da EDP De re
ferir que habitualmente os preços
alvo não significam necessariamente
que o analista considera que a acção
vale aquilo neste momento mas que
valerá no futuro normalmente até

um ano após a difusão do price tar
get Apesar desta diferença de ava
liações o Haitong considera difícil que
a contrapartida seja revista Em oca
siões anteriores como no caso da

ENEL não houve revisões de preços
mesmo pagando desde o início um
prémio muito pequeno Por isso
alertam os analistas a probabilida
de de a EDP ser forçada a rever em
alta a oferta não é significativa já que
pode optar por uma postura de espe
rar para ver Já o BPI considera que
a EDP está a tirar partido do falhan
ço do mercado em reconhecer o po
tencial de subida da Renováveis e do

recente desempenho das acções de
vido aos receios de alterações signifi
cativas na política de energias limpas
dos EUA afirmam os analistas Gon
zalo Sánchez Bordona e Flora Trinda
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