STANDARD & POOR’S REVÊ O 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 5/2008
da CMVM, a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN” ou
“Sociedade”) vem divulgar ao mercado a seguinte informação:
A Standard & Poor's Ratings Services (“S&P”) informou hoje a REN que
procedeu a uma revisão do rating de longo e curto prazo atribuído a
esta Sociedade, o qual passou de “BBB-/A-3” para “BB+/B”, assim como
o rating da respectiva dívida sénior não garantida de “BBB-” para
“BB+”.
Em simultâneo, a S&P retirou os ratings da REN de CreditWatch
alterando-os para outlook negativo.
Esta revisão tem lugar na sequência da redução do rating da República
Portuguesa ocorrida em 13 janeiro transato. Neste âmbito, a S&P não só
atendeu ao impacto da situação económica em Portugal como
considerou que o rating atribuído à REN não deve situar-se mais que um
nível acima do rating da República Portuguesa, de acordo com a
metodologia da S&P.
Não obstante, a S&P afirma em comunicado que considera que o perfil
de risco de negócio da REN se mantém “forte”, entendendo, por um
lado, que esta beneficia de um regime regulatório favorável e, por
outro, que as parcerias estratégicas com os seus futuros acionistas State Grid Corporation of China e Oman Oil Company – contribuirão
para uma redução dos riscos de refinanciamento da REN, através duma
maior diversificação das suas fontes de financiamento.
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