REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Sede: Avenida Estados Unidos da América, n.º 55, 1749-061 Lisboa
Capital Social: 534.000.000 euros
Número único de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e de pessoa colectiva 503.264.032
(Entidade Emitente)
PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A.
Sede: Rua Laura Alves, n.º 4 – 8.º, 1050-138 Lisboa
Capital Social: 2.000.000.000 Euros
(do qual se encontra realizado o montante de 1.611.871.445 euros)
Número único de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e de pessoa colectiva 502.769.017
(Entidade Oferente)
EDP – Energias de Portugal, S.A.
Sede: Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa
Capital Social: 3.656.537.715 Euros
Número único de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e de pessoa colectiva 500.697.256
(Entidade Oferente)

Nos termos e para os efeitos do número 2 do artigo 159.º do Código dos Valores
Mobiliários, informa-se que, no âmbito da 1ª fase do processo de reprivatização do
capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”), e na
sequência do despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças de 6 de Julho
de 2007, o preço unitário das acções da REN a alienar no âmbito da: (i) reserva da
Oferta Pública de Venda destinada à aquisição pelo público em geral foi fixado em
2,75 euros; (ii) reserva da Oferta Pública de Venda destinada à aquisição por
trabalhadores, pequenos subscritores e emigrantes foi fixado em 2,61 euros; e (iii)
venda directa foi fixado em 2,75 euros.
Mais se informa que a quantidade de acções representativas do capital social da REN
a alienar na Oferta Pública de Venda é de 80.100.000 acções, com a seguinte
repartição entre as tranches: (i) Trabalhadores – 1.700.000 acções; (ii) Pequenos
Subscritores e Emigrantes – 25.000.000 acções e (iii) Público em geral – 53.400.000
acções.
A quantidade de acções representativas do capital social da REN objecto da Venda
Directa é de 38.836.364 acções.
No âmbito da presente Oferta foi contratada com os Coordenadores Globais a
possibilidade de alienação pela Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. de
um lote suplementar de um máximo de 9.223.636 acções (“greenshoe”) para
assegurar os compromissos assumidos pelos Coordenadores Globais relativamente à
dispersão das acções a alienar na Venda Directa, sendo que a respectiva opção de
compra poderá ser exercida por aqueles até 8 de Agosto de 2007.
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Serão admitidas à negociação no mercado regulamentado Eurolist by Euronext
Lisbon, em 10 de Julho de 2007, 225.736.364 acções ordinárias de categoria A,
nominativas e escriturais, com o valor nominal de 1 euro cada uma. As 26.700.000
acções colocadas junto de Trabalhadores da REN e Pequenos Subscritores e
Emigrantes ficarão sujeitas a um período de indisponibilidade que termina em 8 de
Outubro de 2007, sendo admitidas à negociação após o termo desse período. As
acções do lote suplementar (“greenshoe”) só serão admitidas à negociação caso a
respectiva opção de compra venha a ser exercida.
O Prospecto de Oferta Pública de Venda e de Admissão à Negociação foi publicado
em 23 de Junho de 2007 e encontra-se disponível para consulta:
a) no Sistema de Difusão de Informação da CMVM, em www.cmvm.pt;
b) no sítio da Internet da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., em
www.ren.pt;
c) no sítio da Internet da PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A., em
www.parpublica.pt;
d) no sítio da Internet da EDP – Energias de Portugal, S.A., em www.edp.pt;
e) no sítio da Internet da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados
Regulamentados, S.A., em www.euronext.com.
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprovou hoje uma adenda ao
Prospecto de Oferta Pública de Venda e de Admissão à Negociação, a qual se
encontra disponível para consulta através dos meios acima indicados.
Lisboa, 9 de Julho de 2007
O Emitente
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Os Oferentes
Parpública – Participações Públicas (SGPS),
S.A.

EDP – Energias de Portugal, S.A.

Os Intermediários Financeiros
Banco Millennium BCP Investimento, S.A.

Caixa – Banco de Investimento, S.A.

This document is not for use in relation to the Institutional Offering, including any
Over- Allotment Option, and does not constitute or form part of any offer or
invitation to sell such Shares.
Any reference to the Institutional Offering herein shall be for reference purposes
only. Under no circumstances shall the information constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the Shares, in any
jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
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