
 

Aneel e Cade autorizam transação da Statkraft    

Aprovação permitirá que estatal norueguesa assuma o controle societário de EDP 
Pequenas Centrais Hidrelétricas e da Santa Fé Energia 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) autorizaram, sem restrições, a transferência do controle 
societário da EDP Pequenas Centrais Hidrelétricas (EDP PCH) e da Santa Fé Energia 
(Santa Fé), atualmente detidos pela EDP Energias do Brasil, para a estatal norueguesa 
Statkraft Energias Renováveis S.A (SKER).  

O despacho do Cade foi publicado nesta terça-feira, dia 20 de novembro, no Diário 
Oficial da União (DOU) - Nº 1.500. Ato de Concentração nº 08700.006337/2018-82. 
Entretanto, as partes devem aguardar um período adicional de 15 dias antes de 
autorizadas formalmente a implementar a operação. 

Em outubro deste ano, a Statkraft firmou um acordo com EDP Energias do Brasil para 
adquirir 100% das ações referentes a um cluster de oito usinas e pequenas centrais 
hidrelétricas operacionais no estado do Espírito Santo.  

Com a aprovação, a capacidade da empresa no Brasil será de cerca de 450 MW. 

  

Sobre a Statkraft 
  
A Statkraft é uma empresa global, líder em energia hidrelétrica internacional e a maior 
geradora de energia renovável da Europa. O Grupo produz energia hidrelétrica, energia 
eólica, energia solar, energia a gás e fornece aquecimento urbano. A Statkraft tem 3.500 
funcionários em 17 países.  
 
No Brasil, a Statkraft é uma empresa geradora de energia renovável, com parques 
eólicos nos estados da Bahia e Sergipe e usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No total são 18 empreendimentos em 
operação, somando uma capacidade instalada de própria de 450 MW. 
 
www.statkraft.com 
www.statkraft.com.br 
  
  
ATENDIMENTO À IMPRENSA 
Atendimento: Rodrigo Freitas | Maira Manesco  | Caroline Menis 
Telefones: (11) 2894-5607 | (11) 2548-0720   
E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br 
Site: www.racecomunicacao.com.br   
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