COMUNICADO
MOODY’S MANTÉM RATING DA REN

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários e
na alínea d) do artigo 3.º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, a REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A. (“REN” ou “Sociedade”) vem divulgar ao mercado a seguinte
informação:
Na sequência da análise efectuada pela agência de notação de risco Moody’s Investors
Service (Moody’s) ao rating da REN, comunicada ao mercado em 16 de Fevereiro transacto,
a Moody’s confirmou hoje a manutenção do rating da Sociedade em Ba1, com outlook
negativo.
A Moody’s informou que a referida manutenção do rating da REN surge na sequência da
aprovação pelo China Development Bank Corporation dos termos de um empréstimo à
Sociedade no montante de €800.000.000,00, conforme comunicado ao mercado em 11 de
Outubro transacto. Com efeito, a Moody’s considera que a liquidez adicional promovida
por este financiamento e o suporte contínuo da State Grid contribuem significativamente
para a mitigação do risco de refinanciamento da Sociedade no médio prazo bem como para
a sua menor ligação ao rating da República Portuguesa.
No entanto, a Moody’s considera que o rating da REN continua condicionado pelo rating da
República Portuguesa e, consequentemente, o outlook negativo atribuído está em linha
com o outlook da República Portuguesa, reflectindo a exposição da Sociedade à actual
situação económica Portuguesa. Mais informou a Moody’s que eventuais revisões em baixa
do rating ou do outlook da República Portuguesa poderão provavelmente resultar num
ajuste ao rating da Sociedade.
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