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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 2 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 11 DE MAIO DE 2017 

 
Nos termos das demonstrações financeiras anuais da REN – Redes 

Energéticas Nacionais, S.G.P.S, S.A. (doravante “REN”), no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2016, apurou-se como resultado líquido 

do exercício, nas contas consolidadas em IFRS, o montante de 

100.183.103,19 Euros (cem milhões, cento e oitenta e três mil, cento 

e três euros e dezanove cêntimos), e nas contas individuais, de acordo 

com o SNC, o montante de 93.805.213,95 Euros (noventa e três 

milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e treze euros e noventa e 

cinco cêntimos). 

Considerando o exposto, o Conselho de Administração, nos termos do 

artigo 28.º dos Estatutos da REN S.G.P.S., S.A. e dos artigos 31.° a 

33°, na alínea f) do n.° 5 do artigo 66.°, nos artigos 294.° e 295.° e 

nos n.ºs 1, alínea b) e 2 do artigo 376.°, todos do Código das 

Sociedades Comerciais, propõe que o resultado líquido do exercício 

de 2016, apurado nas demonstrações financeiras individuais, segundo 

o normativo SNC, no valor de 93.805.213,95 Euros (noventa e três 

milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e treze euros e noventa e 

cinco cêntimos), seja integralmente transferido para resultados 

transitados. Adicionalmente, o Conselho de Administração propõe a 

seguinte distribuição: 

 Para dividendos aos acionistas de reservas acumuladas 

disponíveis – 91.314.000,00 Euros (noventa e um milhões, 
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trezentos e catorze mil euros), correspondente a uma 

distribuição de 91,15% do resultado consolidado da REN S.G.P.S., 

S.A. no exercício de 2016 que ascende a 100.183.103,19 Euros 

(cem milhões, cento e oitenta e três mil, cento e três euros e 

dezanove cêntimos), o que equivale à distribuição de um valor de 

dividendo bruto por ação de 0,171€; 

 Para distribuição a trabalhadores da REN e das suas subsidiárias: 

2.500.000 Euros (dois milhões e quinhentos mil euros). Devido às 

regras contabilísticas em vigor, este montante já se encontra 

refletido no resultado líquido do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2016 da REN, S.G.P.S., S.A.  (311.223,95 Euros – 

trezentos e onze mil, duzentos e vinte e três euros e noventa e 

cinco cêntimos) e das suas subsidiárias (2.188.776,05 Euros – dois 

milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e seis 

euros e cinco cêntimos).   

 

 

Lisboa, 30 de março de 2017 

 

 

Pelo Conselho de Administração da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 

 


