Oliveira de Frades, 10 de Outubro de 2008

MARTIFER ADQUIRE UM INTERESSE ECONÓMICO DE 25% NO PROJECTO DO PARQUE
EÓLICO DE SILVERTON NA AUSTRÁLIA
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Martifer, SGPS, S.A.
(“Martifer”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
A Martifer e o Macquarie Capital Group Limited formalizaram um Acordo de Cooperação e Desenvolvimento
(Cooperation and Development Agreement – CDA) para desenvolver projectos de energia de fonte renovável na
Austrália e na Ásia, directamente ou indirectamente através de subsidiárias. Nos termos do CDA, a Martifer
adquiriu por AUD 20Mn um interesse económico de 25% no projecto do parque eólico de Silverton (Silverton
Wind Farm Project - SWF).
O parque eólico de Silverton está localizado em New South Wales, Austrália e representa um dos maiores
parques eólicos on-shore em desenvolvimento no mundo, com uma capacidade operacional estimada de mais de
1,000MW.
Com esta aquisição, o Grupo Martifer e o Macquarie Capital Group passarão cada um a deter interesses
económicos de 25% no projecto do parque eólico de Silverton. O remanescente é detido pela Epuron, uma
empresa líder no desenvolvimento e operação de projectos de energia de fonte renovável. A construção do
projecto será faseada durante um período de 4 a 5 anos, com a construção da primeira fase estimada para se
iniciar no final de 2009, sujeito à obtenção das licenças necessárias.
Esta aquisição representa a entrada da Martifer Renewables, a divisão de geração eléctrica do Grupo Martifer, na
Austrália. Com este mercado, a Martifer Renewables está neste momento presente em Portugal, Alemanha,
Espanha, Polónia, Roménia, Eslováquia, Ucrânia, Estados Unidos da América, Brasil, Bulgária e Austrália.
A Martifer Renewables participa neste momento em projectos de geração eléctrica de fontes de energia
renováveis em operação e desenvolvimento superior a 4,000MW. A Martifer Renewables detém parques eólicos
de 53MW em operação na Alemanha e 110MW de parques eólicos em construção em Portugal, Polónia Roménia
e Brasil.
Esta aquisição foi realizada através de uma subsidiária espanhola detida a 100% pela Martifer Renewables.
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