COMUNICADO SOBRE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA E TRANSAÇÃO
DE DIRIGENTES SOBRE ACÇÕES REN
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Código dos Valores
Mobiliários (Cód.VM) e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008 (Regulamento
5/2008), bem como nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.ºB do Cód.VM e no n.º 5 do artigo 14.º do Regulamento 5/2008 a REN – Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informa ter recebido no dia 7 de
abril a comunicação de participação qualificada abaixo por parte da
sociedade Gestmin, SGPS, S.A. (“Gestmin”), e da realização de transações
sobre ações representativas do capital social da REN, conforme informação
detalhada que se anexa.
“Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 248.º-B do
Código dos Valores Mobiliários, no artigo 2.º e no artigo 14.º do Regulamento
da CMVM n.º 5/2008, a Gestmin SGPS, S.A. (“Gestmin”) vem pelo presente
informar e divulgar, por sua conta (e, na medida aplicável, igualmente por
conta de Manuel Carlos de Melo Champalimaud, Presidente do Conselho de
Administração da Gestmin, bem como administrador da REN), o seguinte:
Em resultado de venda fora de bolsa (OTC), no dia 31 de Março de 2016, e
de vendas em bolsa, nos dias 31 de Março e 1, 4 e 5 de Abril de 2016,
realizadas pela Gestmin e por Manuel Carlos de Melo Champalimaud
(conforme descrição em anexo), a Gestmin reduziu a sua participação
qualificada para menos de 5% do capital social e direitos de voto da REN.
Em conformidade com o que antecede, e com referência à presente data, a
participação qualificada da Gestmin na REN respeita apenas a acções
directamente detidas por aquela, mais concretamente 14.540.285 acções
ordinárias, a que é inerente igual número de direitos de voto,
correspondente a uma participação qualificada de 2,72% no capital social da
REN.
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Transacções de acções ordinárias REN realizadas por Manuel Carlos de
Melo Champalimaud
Transacções

Tipo

Local

Quantidade

Data

Preço médio

Única

Venda

Euronext Lisbon

280.000

1/4/2016

€2,885/acção

Mais se esclarece que, em resultado da venda de acções acima, Manuel
Carlos de Melo Champalimaud alienou a totalidade das acções da REN que
detinha, não detendo outras acções da REN na presente data. As
informações constantes do quadro acima são comunicadas, por conta de
Manuel Carlos de Melo Champalimaud, por ser administrador da REN.
Transacções de acções ordinárias REN realizadas pela Gestmin SGPS, S.A.
Transacções

Tipo

Local

Quantidade

Data

Preço médio

1
2
3
4

Venda
Venda
Venda
Venda

OTC
Euronext Lisbon
Euronext Lisbon
Euronext Lisbon

8.054.108
860.000
4.600.000
3.705.607

31/03/16
31/03/16
04/04/16
05/04/16

€2,860 /acção
€2,885 /acção
€2,900 /acção
€2,870 /acção

Mais se esclarece que, em resultado das vendas de acções acima, a Gestmin
passou a deter 14.540.285 acções ordinárias da REN. As informações
constantes do quadro acima são comunicadas pela Gestmin, pelo facto de
Manuel Carlos de Melo Champalimaud ser administrador da REN, sendo ainda
Presidente do Conselho de Administração da Gestmin, o que qualifica esta
última como entidade estreitamente relacionada com aquele.”

Lisboa, 07 de abril de 2016

Fim de comunicado
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