REN APROVA PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM STATE GRID INTERNATIONAL
DEVELOPMENT LIMITED E OMAN OIL COMPANY S.A.O.C.
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” ou a
“Sociedade”) vem comunicar a seguinte informação ao mercado:
No contexto da segunda fase de reprivatização da REN, o Governo Português
seleccionou hoje a State Grid International Development Limited (“SGID”) e a Oman
Oil Company S.A.O.C. (“OOC”) para adquirir acções representativas de,
respectivamente, 25% e 15% do capital social da REN.
Na sequência da referida decisão do Governo Português, o Conselho de Administração
da REN deliberou hoje celebrar um acordo de parceria estratégica com cada uma
daquelas empresas, estabelecendo os termos e condições de projectos estratégicos a
longo prazo, ao abrigo dos quais a SGID se tornará o principal parceiro estratégico
industrial da REN e a OOC se tornará um parceiro estratégico financeiro da REN.
No âmbito da parceria estratégica industrial a estabelecer entre a REN e a SGID, as
partes irão cooperar com vista a alcançar os seguintes objectivos para a Sociedade:
(i)

Reforço da posição de liderança da REN em Portugal e do contributo da
REN para os mercados de energia ibéricos, bem como a promoção do
envolvimento da REN nas interligações do mercado ibérico com o resto da
Europa e com o Norte de África;

(ii)

Expansão internacional da REN, nomeadamente (a) em Angola e
Moçambique, através de duas joint-ventures sob forma societária para
explorar oportunidades de negócio no sector da energia; (b) no Brasil e na
China, através da promoção do papel da REN, enquanto prestadora de
serviços, e de potenciais oportunidades de investimento, enquanto
accionista;

(iii)

Partilha de competências tecnológicas e de know-how, iniciativas de R&D
e procurement;

(iv)

Compromisso na concessão de créditos no valor de €1.000.000.000,00
através de uma instituição financeira chinesa, com vista ao financiamento
do CAPEX e das necessidades de refinanciamento da REN. Adicionalmente
a SGID apresentou cartas de manifestação de interesse de outras três
instituições financeiras relativamente à disponibilização de outros
financiamentos.

No âmbito da parceria estratégica financeira a estabelecer entre a REN e a OOC, as
partes irão cooperar com vista a alcançar os seguintes objetivos para a Sociedade:
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(i)

Reforço da posição de liderança da REN em Portugal e do contributo da
REN para os mercados de energia ibéricos, em particular através do
incremento de utilização das infraestruturas gasistas da REN;

(ii)

Apoio à estratégia de crescimento e expansão internacional da REN, bem
como promoção do acesso da REN ao mercado dos países CCG (Conselho
de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo), com enfoque especial em
Oman, através de uma joint-venture sem forma societária para prosseguir
oportunidades de negócio e de investimento como prestador de serviços
e/ou acionista;

(iii)

Promoção da cooperação técnica e do reforço da posição financeira da
REN.

Os acordos de parceria referidos produzirão os seus efeitos aquando da transmissão
das acções da REN para cada uma das adquirentes.
Lisboa, 2 de fevereiro de 2012
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