PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA
Sede Social: Rua Laura Alves, 4 - 1050-138 LISBOA
Nº Pessoa Colectiva e Matrícula: 502 769 017
Capital Social: € 2.000.000.000,00
Comunicado

A Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. (Parpública) vem, nos termos e
para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, informar
o seguinte:
O Conselho de Ministros, de acordo com informação transmitida à Parpública, procedeu
hoje à seleção da Oman Oil Company S.A.O.C. (Oman Oil) e da State Grid
International Development Limited (State Grid) para adquirirem lotes distintos de ações
representativas do capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
(REN) que, no seu conjunto, perfazem a totalidade das ações objeto da venda direta de
referência relativa à 2ª fase do processo de reprivatização da REN. Ambas as propostas
dos referidos investidores observam, em termos que satisfazem adequadamente o
Governo, os critérios de seleção previstos no artigo 5.º do caderno de encargos anexo à
Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-B/2011, de 7 de dezembro.
A Oman Oil irá proceder à aquisição de 80 100 000 ações representativas de 15% do
capital social da REN pelo preço global de € 205.056.000, incorporando um prémio de
23% em relação ao preço de mercado no dia 1 de fevereiro.
A State Grid irá proceder à aquisição de 133 500 000 ações representativas de 25% do
capital social da REN pelo preço global de € 387.150.000, incorporando um prémio de
40% em relação ao preço de mercado no dia 1 de fevereiro.
A diferença entre o prémio pago pelos adquirentes para cada um dos respetivos lotes de
ações reflete a diferente dimensão dos lotes de ações a adquirir assim como a
contribuição e o envolvimento no desenvolvimento estratégico da REN, com uma
expressão mais significativa no caso da State Grid, atento o seu posicionamento como
principal parceiro industrial estratégico da REN, e face à natureza de parceiro financeiro
de longo prazo da Oman Oil.
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