SÍNTESE DA INFORMAÇÃO ANUAL DIVULGADA EM 2007

Para os efeitos e nos termos do disposto no artigo 248º-C do Código dos
Valores Mobiliários, divulga-se a presente síntese da informação publicada ou
disponibilizada ao público, durante o ano de 2007, pela REN – Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”), na sua qualidade de emitente de
valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado.
1- Informação divulgada através dos sites da CMVM e da REN
Informação Privilegiada
28/04/2008 REN informa sobre deliberações da Assembleia Geral Anual de Accionistas
28/04/2008 REN informa sobre notação de rating
18/04/2008 REN clarifica notícia publicada na comunicação social
14/04/2008 REN informa sobre pagamento relativo à amortização do défice tarifário
REN informa sobre Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de
17/03/2008
Transporte de Electricidade
07/03/2008 REN informa, sobre os resultados anuais de 2007
Prestação de contas Anuais
21/04/2008 REN informa sobre aditamento ao Exercício de 2007
REN informa sobre Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria - Contas
14/04/2008
Individuais
REN informa sobre aditamento ao Relatório e Contas individuais do
14/04/2008
Exercício de 2007
07/04/2008 REN informa sobre aditamento ao Exercício de 2007
REN informa sobre Relatório e Contas Consolidadas de 2007 para
19/03/2008 apreciação em Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008 (versão
portuguesa)
22/06/2007 REN: Contas 2006 (POC - individuais e consolidadas)
22/06/2007 REN: Contas 2005 (POC)
22/06/2007 REN: Contas 2004 (POC)

Prestação de Contas Semestrais
REN informa sobre Relatório de Revisão Limitada elaborado por Auditor
sobre Informação Semestral Individual (ROC)
REN informa sobre Relatório de Revisão Limitada elaborado por Auditor
28/09/2007
sobre Informação Semestral Individual
REN informa sobre Relatório e Contas Individuais referentes ao 1º
28/09/2007
Semestre de 2007
26/07/2007 REN informa sobre demonstrações financeiras do 1.º Semestre de 2007
28/09/2007
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Prestação de contas trimestrais
REN divulga Apresentação de Resultados dos 1ºs 9 meses de 2007 (Versão
Portuguesa)
REN informa sobre resultados trimestrais (Adenda Relatório de Gestão
07/12/2007
Contas Consolidadas)
REN divulga as Contas Consolidadas a 30 de Setembro de 2007 (substitui
31/10/2007
anterior)
30/10/2007 REN divulga as Contas Consolidadas a 30 de Setembro de 2007
07/12/2007

Governo da Sociedade
REN informa sobre Relatório do Governo da Sociedade para apreciação
24/04/2008 em Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008 - (versão revista por
solicitação da CMVM em 23 de Abril de 2008)
REN informa sobre Relatório do Governo da Sociedade para apreciação
25/03/2008
em Assembleia Geral de 28 de Abril de 2008

Titulares de órgãos sociais e funções
REN informa sobre eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e
28/04/2008 de membros do Conselho de Administração, da Comissão de Auditoria e
da Comissão de Vencimentos
09/04/2008 REN informa sobre renúncia de vogal da Comissão de Vencimentos
26/03/2008 REN informa sobre renúncia de administrador

Alteração, conversão, reconstituição e extinção de Valores Mobiliários
REN informa sobre proposta do Conselho de Administração à Assembleia
19/03/2008 Geral Anual de Accionistas sobre a alteração do Contrato de Sociedade
(versão portuguesa)

Dividendos, juros, reembolsos e exercício de outros direitos
30/04/2008

REN informa sobre pagamento de dividendos relativos ao Exercício de
2007
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Convocatórias
19/03/2008 REN informa sobre rectificação à Convocatória da Assembleia Geral Anual
REN informa sobre Convocatória para Assembleia Geral Anual de
19/03/2008
Accionistas

Ofertas públicas de distribuição
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
11/07/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: Exercício de
opção do lote suplementar (greenshoe)
Oferta Pública de Venda de 80 100 000 acções ordinárias da categoria A,
09/07/2007 escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro, representativas
de 15% do capital da REN
09/07/2007

Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização

Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
05/07/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 5 de Julho
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
04/07/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 4 de Julho
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
03/07/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 3 de Julho
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
02/07/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 2 de Julho
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
30/06/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 29 de Junho
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
28/06/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 28 de Junho
Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
27/06/2007 acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização: total da procura
até 27 de Junho
23/06/2007

Oferta pública de venda, pela Parpública e pela EDP, de 80.100.000
acções da REN, no âmbito da 1ª fase de reprivatização.
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Prospectos de admissão à negociação de acções
REN informa sobre admissão à negociação, no Eurolist by Euronext
Lisbon, de 26.700.000 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de
08/10/2007
categoria A, com o valor nominal unitário de EURO 1, após o termo do
período de indisponibilidade - 2ª adenda
REN informa sobre admissão à negociação, no Eurolist by Euronext
Lisbon, de 26.700.000 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de
08/10/2007
categoria A, com o valor nominal unitário de EURO 1, após o termo do
período de indisponibilidade - 1ª adenda
REN informa sobre admissão à negociação, no Eurolist by Euronext
Lisbon, de 26.700.000 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de
08/10/2007
categoria A, com o valor nominal unitário de EURO 1, após o termo do
período de indisponibilidade - prospecto
REN informa sobre admissão à negociação, no Eurolist by Euronext
Lisbon, de 9.223.636 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de
13/07/2007 categoria A, com o valor nominal unitário de EURO 1, da REN - Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., no âmbito do exercício do greenshoe adenda.
REN informa sobre admissão à negociação, no Eurolist by Euronext
Lisbon, de 9.223.636 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de
13/07/2007 categoria A, com o valor nominal unitário de EURO 1, da REN - Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., no âmbito do exercício do greenshoe prospecto
REN informa sobre adenda ao prospecto de admissão à negociação de
10/07/2007 261.660.000 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de categoria A,
com o valor nominal unitário de EURO 1
REN informa sobre prospecto de admissão à negociação de 261.660.000
10/07/2007 acções ordinárias, escriturais, nominativas e de categoria A, com o valor
nominal unitário de EURO 1
Adenda ao prospecto de oferta pública de venda e de admissão à
negociação de um máximo de 261 660 000 acções ordinárias da categoria
09/07/2007 A, escriturais e nominativas, com o valor nominal de EURO 1,
representativas de 49% do capital social da REN - Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A.
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2 – Informação publicada no portal de publicações oficiais do Ministério da Justiça
http://publicacoes.mj.pt/
2008-03-20
2008-03-19
2007-09-20
2007-06-19
2007-06-19
2007-06-19
2007-06-15
2007-06-15
2007-06-15
2007-05-03
2007-03-01
2007-01-30
2007-01-29

Convocatória
Convocatória
Prestação de contas individual
Designação de membros de órgãos sociais
Cessação de funções de membros dos órgãos sociais
Designação de secretário
Designação de cargos
Alterações ao contrato de sociedade (capital)
Alterações ao contrato de sociedade (outras matérias)
Designação de membros de órgãos sociais
Convocatória
Alterações ao contrato de sociedade
Prestação de contas individual
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