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Santander Totta é o assessor financeiro da First 
State Investments na aquisição da Finerge à Enel 
Green Power 

 

 A transação foi acordada por um valor de aproximadamente 900 milhões de euros e 
será o primeiro investimento da First State Investments em Portugal. 

Lisboa, 30 de Setembro de 2015 

 O Banco Santander Totta actuou como assessor financeiro exclusivo da First State 
Investments na aquisição da Finerge e na estruturação do financiamento da operação, 
tendo também liderado o sindicato de bancos financiadores. 

 A First State Investments, empresa responsável pela área de gestão de activos do 
Commonwealth Bank of Australia – o maior banco da Austrália e uma das maiores 
instituições financeiras do mundo com uma capitalização bolsista de 108 mil milhões de 
euros – assinou hoje o contrato para aquisição de 100% da Finerge, empresa que 
detém todos parques eólicos da Enel Green Power em Portugal.  

 A Finerge  é o terceiro maior portfolio de parques eólicos no nosso país com uma 
capacidade instalada de 863MW (em termos brutos) e gera uma produção anual de 
energia elétrica de 1.9 TWh. A transacção foi acordada por um valor de 
aproximadamente 900 milhões de euros e será o primeiro investimento da First State 
Investments em Portugal. 

 A First State Investments gere um portfolio global de investimentos de 148 mil milhões 
de euros, sendo um dos líderes mundiais na gestão de investimentos de infraestruturas, 
com cerca 4 mil milhões de euros alocados a activos de infraestruturas na área dos 
transportes, água, energia e infraestruturas sociais na Austrália, Ásia e Europa. Na 
Europa, os fundos de infraestruturas geridos pela First State Investments detêm já 8 
investimentos em seis outros países – Reino, Unido, Alemanha, Suécia, Finlândia, 
Dinamarca e Espanha. 

 

Co
m

un
ic

ad
o 

de
 Im

pr
en

sa
 


