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DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA 

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. 
 

 

Lisboa, 30 de Março de 2009 

 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informa que na Assembleia Geral 

Anual, realizada em 30 de Março de 2009, foram aprovadas pelos Senhores Accionistas as 

seguintes deliberações: 

• A aprovação dos documentos de prestação de contas em base consolidada e 

individual referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, designadamente o 

relatório único de gestão, a certificação legal de contas, o parecer do órgão de 

fiscalização, o relatório de actividade da Comissão de Auditoria e o relatório de governo 

societário; 

• A aplicação dos resultados referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 

2008, do seguinte modo: 

1. O resultado líquido do exercício de 2008, apurado nas demonstrações financeiras 

individuais, segundo as Normas Internacionais de Relato Financeiro, no valor de (–) 1 512 

757,90 € (um milhão quinhentos e doze mil setecentos e cinquenta e sete euros e 

noventa cêntimos) é levado a resultados transitados. 

2. O valor de 88 110 000€ (oitenta e oito milhões e cento e dez  mil euros), 

correspondente a 69,156% do resultado consolidado da REN SGPS, S.A. no exercício de 

2008 que ascende a 127 405 184,77  (cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e cinco 

mil cento e oitenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), é distribuído aos 

accionistas por resultados acumulados, o que equivale à distribuição de um valor de 

dividendo bruto por acção de 0,165€. 

• A aprovação de um voto de confiança e de louvor nos órgãos de administração e 

fiscalização da sociedade e em cada um dos respectivos membros, nos termos do 

disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais; 

 

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 


