MOODY’S REVÊ O RATING DA REN
A REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. ("REN") vem, nos termos do
disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, comunicar ao mercado
e ao público em geral a seguinte informação:
A agência de rating Moody's Investors Services ("Moody's") divulgou hoje a redução
da notação de risco da REN de Baa2 para Baa3 e do programa de emissão de
European Medium Term Notes da REN de (P)Baa2 para (P)Baa3, mantendo os
ratings atribuídos sujeitos a possível revisão negativa.
Esta redução do rating da REN é efectuada na sequência da redução da notação
de risco da República Portuguesa de Baa1 para Ba2 com outlook negativo, sujeita
a revisão negativa.
A Moody's justifica o rating atribuído pelo facto de a notação de risco da REN ser
condicionada pelo rating da República Portuguesa, pela exposição da empresa aos
desafios económicos do País e pela sua conexão com a economia e as condições
de mercado de Portugal. De acordo com as orientações previamente definidas
pela Moody's, não seria normalmente expectável que utilities e empresas de
infra-estruturas tenham um rating superior em 2 níveis ao rating do Estado em
que desenvolvam a maioria do seu negócio.
Nessa medida, o rating da REN foi estabelecido em Baa3, o limite superior
máximo das orientações de rating conforme actualmente aplicáveis a Portugal,
ficando sujeita a revisão negativa subsequente após as conclusões finais da
Moody's quanto a manter a REN em um ou dois níveis acima do risco da República
Portuguesa.
A revisão do rating da REN pela Moody's incidirá sobre (i) o actual e previsível
perfil de liquidez da REN e as medidas que podem ser adoptadas para melhorar
esse perfil e (ii) a situação do mercado de dívida para Portugal durante as
próximas semanas, na perspectiva da probabilidade de financiamento disponível e
custos associados e os impactos prováveis no plano de financiamento da REN. Em
qualquer caso, uma revisão negativa adicional do rating estará limitada a um
nível.
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