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COMUNICADO
Nos termos do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários e da alínea a) do
artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informa o mercado e o público em geral que a
sociedade Red Eléctrica Corporación S.A. e o Senhor José Folgado Blanco,
nomeado por esta sociedade para exercer o cargo em nome próprio,
informaram ontem o Presidente do Conselho de Administração da REN da sua
renúncia ao cargo de administrador.
A REN informa ainda que esta renúncia é consequência de um acordo de
desvinculação recíproca dos seus cargos de administradores dos Presidentes
dos Conselhos de Administração da REN e da Red Eléctrica Corporación S.A.,
por se considerar ser neste momento desnecessária tal representação,
conforme descrito infra.
Em 6 de março de 2007, a REN e a Rede Eléctrica de España, S.A. (subsidiária
da Red Eléctrica Corporación S.A.) formalizaram uma aliança estratégica para
aproveitar as sinergias empresariais e potenciar a colaboração entre ambas as
sociedades no contexto do desenvolvimento do MIBEL. Esta aliança
contemplava, nomeadamente, a aquisição de participações sociais relevantes
cruzadas nos respetivos capitais sociais e o desenvolvimento de melhores
esforços para a representação recíproca nos respetivos Conselhos de
Administração, em consonância com o objetivo de aprofundar a colaboração
entre ambas as empresas.
No âmbito da referida aliança, os Presidentes dos Conselhos de Administração
da REN e da Red Eléctrica Corporación S.A. foram reciprocamente nomeados
administradores destas sociedades.
Tendo em conta o atual nível desenvolvimento do MIBEL e a estreita
colaboração existente entre os grupos de sociedades da REN e da REE, não se
considera necessária, neste momento, a manutenção da representação
recíproca nos respetivos Conselhos de Administração, cujo objetivo principal
era aumentar a coordenação entre referidos grupos de sociedades, o qual se
considera atingido.
Assim, a REN deixou já de estar representada no Conselho de Administração
da Red Eléctrica Corporación S.A. e a Red Eléctrica Corporación S.A. deixa
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agora, igualmente, de estar representada no Conselho de Administração da
REN.
Conforme referido acima, os demais termos e condições da aliança
estratégica assinada em março de 2007 continuam em vigor e tal aliança
continuará a ser a base da intensa relação entre ambos os grupos de
sociedades, o que permitirá continuar a avançar no desenvolvimento do MIBEL
e aprofundar a coordenação entre eles.
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