COMUNICADO

REN ESCLARECE NOTÍCIAS RELATIVAS AO PLANO DE INVESTIMENTOS

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores
Mobiliários, a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) e na sequência das
notícias divulgadas pela imprensa sobre declarações do Presidente do Conselho de
Administração da REN, esclarece-se o seguinte:
Após a publicação em 15 de Dezembro de 2008 da decisão da Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos relativamente aos parâmetros regulatórios
aplicáveis para o período de 2009-2011, a REN decidiu proceder à reanálise do seu
business plan, tendo em vista incorporar o impacto daquela decisão, designadamente
no que se refere à remuneração dos novos investimentos na área da electricidade.
Nesse contexto, a REN irá ponderar a revisão do seu plano de investimentos, cujo valor
agregado para 2007-2012 foi divulgado ao mercado no prospecto da primeira fase de
privatização da REN, divulgado em 22 de Junho de 2007. Este plano foi entretanto
actualizado, no que ao negócio da electricidade diz respeito, através do PDIRT – Plano
de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Electricidade, que
definiu os montantes de investimento para o período 2009-2014, tendo sido
oportunamente divulgado ao mercado em 17 de Março de 2008.
A decisão sobre a revisão do plano de investimentos apenas será tomada em
reunião do Conselho de Administração da REN a realizar durante os meses de Janeiro
ou Fevereiro de 2009, admitindo-se que venha a implicar a antecipação de
investimentos para o biénio de 2009-2010. O montante dessa antecipação não está,
portanto, ainda definido.
Lisboa, 16 de Dezembro de 2008
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