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REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Avenida dos Estados Unidos da América, 55, 1749-061 Lisboa 
Número de matrícula na C.R.C. de Lisboa e de identificação de pessoa coletiva: 503 264 032 

Capital social integralmente subscrito e realizado: EUR 534.000.000,00 
 
 

(Entidade Emitente) 

 

Aviso para exercício de direitos de subscrição 

 

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459.º do Código das Sociedades 

Comerciais, no artigo 249.º, n.º 2, alínea b), do Código dos Valores Mobiliários e nos 

artigos 1.º, alínea a), e 7.º do Regulamento da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários n.º 5/2008, informam-se os senhores acionistas da REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”, “Sociedade” ou “Emitente”) de que, no dia 10 de 

novembro de 2017, o Conselho de Administração da REN deliberou, nos termos legais e 

estatutários, com parecer favorável da Comissão de Auditoria, aumentar o capital social 

de 534.000.000,00 Euros para até 667.191.262,00 Euros, através da emissão de até 

133.191.262 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1,00 Euro 

cada, ao preço de subscrição unitário de 1,877 Euros com um ágio de 0,877 Euros por 

nova ação, com reserva de preferência dos acionistas, no exercício dos respetivos direitos 

legais de preferência (a “Oferta”). 

2. O número de ações a subscrever no exercício de tais direitos resulta da aplicação do fator 

0,25124803 ao número de direitos de subscrição detidos no momento da subscrição, com 

arredondamento por defeito. A cada ação será atribuído um direito de subscrição, com 

exceção daquelas ações que sejam eventualmente detidas pelo Emitente, que não terão 

qualquer direito de subscrição. No caso de ao número de ações subscritas não 

corresponder um número inteiro de cêntimos será feito arredondamento por excesso para 

o cêntimo imediatamente superior, e a diferença constituirá “ágio da emissão”.  

As ações inicialmente não subscritas serão objeto de rateio pelos detentores de direitos 

de subscrição que tenham manifestado intenção de subscrever um número de ações 

superior àquele a que teriam direito, na proporção do valor das respetivas subscrições, 

com arredondamento por defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser efetuado 

conjuntamente com o pedido de subscrição e não é separável deste último. 
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A REN recebeu compromissos irrevogáveis dos seus acionistas State Grid Europe Limited, 

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. e Red Eléctrica Internacional, S.A., que 

representam um total de aproximadamente 35% do atual capital social da REN, 

informando que irão exercer os seus direitos de preferência, para subscrição de ações em 

montante proporcional às suas atuais participações. 

Para além do referido, a Sociedade não tem confirmação sobre a participação de outros 

acionistas com participações qualificadas, pelo que no final da Oferta os mesmos poderão 

ter mantido, reduzido ou aumentado as suas participações.  

3. Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição adicional em rateio, as 

ações eventualmente sobrantes poderão ser atribuídas a investidores institucionais 

(qualificados nos termos legais), que hajam manifestado interesse na sua subscrição 

durante o período da Oferta, designadamente na sequência de contrato de underwriting 

sujeito à lei inglesa, celebrado com as instituições financeiras Banco Santander, S.A., 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. e J.P. Morgan Securities plc (a atuar na qualidade de 

“Joint Global Coordinators” e “Joint Bookrunners”), nos termos do qual estas instituições 

efetuaram declaração antecipada de subscrição, que produzirá efeitos no último dia do 

período de subscrição, com sujeição a certas condições, em nome próprio e/ou em nome 

e por conta de outros investidores institucionais (qualificados nos termos legais) (que 

estas instituições se comprometeram a procurar), de todas as Ações eventualmente 

sobrantes. 

Sem prejuízo do anterior, caso a subscrição fique incompleta, designadamente em caso 

de resolução do contrato de underwriting referido, e de harmonia com o que mais 

detalhadamente consta do prospeto da Oferta, o aumento de capital ficará limitado às 

ações efetivamente subscritas, nos termos previstos na deliberação do Conselho de 

Administração que aprovou o presente aumento de capital e nos artigos 457.º do Código 

das Sociedades Comerciais e 161.º do Código dos Valores Mobiliários. 

4. O período de subscrição decorrerá entre as 8h30 do dia 23 de novembro de 2017 e as 

15h00 do dia 6 de dezembro de 2017. 

5. As ações transacionadas no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon a partir do dia 21 de 

novembro de 2017, inclusive, já não conferem o direito de participar na Oferta. 

6. Os acionistas da REN que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total ou 

parcialmente, poderão, sem prejuízo da possibilidade de transmissão fora de mercado 

regulamentado, nos termos gerais de direito, proceder à sua alienação no Mercado 

Regulamentado Euronext Lisbon durante o período que decorre desde o primeiro dia em 

que aqueles direitos podem ser exercidos até ao terceiro dia útil anterior ao final do prazo 

para a subscrição das ações, ou seja desde o dia 23 de novembro de 2017 até ao dia 1 de 

dezembro de 2017, inclusive. Caso os direitos de subscrição não sejam exercidos ou 

alienados até ao final do período de subscrição, os mesmos cessarão sem contrapartida, 

não havendo lugar a qualquer compensação por esse facto, sendo as correspondentes 

ações rateadas conforme descrito no ponto 3 supra. 

7. O código ISIN dos direitos de subscrição das ações é o PTREL0AMS000 e estes serão 

negociados sob o símbolo RENDS. 

8. As ordens de subscrição podem ser revogadas até dois dias antes de findar o prazo da 

Oferta (4 de dezembro de 2017), ou seja, são irrevogáveis a partir do dia 5 de dezembro 

de 2017, inclusive. 
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9. As ordens de subscrição poderão ser apresentadas nos intermediários financeiros 

legalmente habilitados a prestar o serviço de registo de valores mobiliários. O pagamento 

do valor de subscrição das ações será efetuado em numerário e integralmente aquando da 

subscrição, devendo assegurar-se igualmente o pagamento do valor respeitante aos 

eventuais pedidos de subscrição adicional. Sobre o preço de subscrição poderão recair 

comissões ou outros encargos a pagar pelos subscritores aos intermediários financeiros, os 

quais constam dos preçários destes disponíveis no sítio da CMVM na Internet em 

www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser indicados pela instituição financeira recetora das 

ordens de subscrição. 

10. Os senhores acionistas são informados de que, de acordo com o estabelecido na lei e nos 

estatutos da Sociedade, após a admissão à negociação no Mercado Regulamentado 

Euronext Lisbon as ações a emitir no âmbito do presente aumento de capital serão 

fungíveis com as demais ações do Emitente e conferirão aos seus titulares os mesmos 

direitos que as demais ações ordinárias existentes antes da Oferta. 

11. Mais se informa os senhores acionistas de que o apuramento do resultado do exercício de 

direitos e do rateio será assegurado pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A. e deverá 

ocorrer logo após o final do período da Oferta, designadamente no dia 7 de dezembro de 

2017 e divulgados, logo que apurados, no sítio da CMVM, em www.cmvm.pt, no sítio do 

Emitente em www.ren.pt. 

12. A liquidação financeira deverá ocorrer no primeiro dia de negociação após o 

encerramento da Oferta, ou seja, no dia 7 de dezembro de 2017, no caso das ações 

subscritas por exercício do direito legal de preferência, e no terceiro dia de negociação 

após o referido encerramento, ou seja, no dia 11 de dezembro de 2017, no caso das ações 

sobrantes atribuídas aos subscritores que para esse efeito se tenham candidatado. 

13. Foi solicitada a admissão à negociação no Mercado Regulamentado gerido pela Euronext 

Lisbon das ações oferecidas através da presente Oferta, prevendo-se que a admissão 

ocorra tão brevemente quanto possível após o registo comercial do aumento de capital, 

nomeadamente no dia 13 de dezembro de 2017 ou em data aproximada. 

14. Os serviços de assistência à presente Oferta e de admissão à negociação das ações são 

prestados pelo (i) Banco Santander Totta, S.A., sociedade anónima, com sede social na 

Rua do Ouro, n.º 88, em Lisboa, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 844 321 e com o capital 

social integralmente subscrito e realizado de € 1.256.723.284,00, e pelo (ii) Caixa – Banco 

de Investimento, S.A., sociedade anónima com sede na Avenida João XXI, n.º63, em 

Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º único de 

matrícula e pessoa coletiva 501.898.417, com o capital social de 81.250.000,00 Euros. 

15. A presente Oferta, que se rege pelo disposto no Código dos Valores Mobiliários, é feita 

exclusivamente no território português, e apenas aos destinatários que nela possam 

participar nos termos legais. 

Não é feita qualquer oferta nos Estados Unidos da América (exceto a investidores 

institucionais qualificados (“Qualified Institutional Buyers” ou “QIBs”), na aceção 

atribuída a este conceito pela Rule 144A do United States Securities Act of 1933, 

conforme posteriormente alterado), Austrália, Canadá, Japão ou África do Sul, sem 

prejuízo de nela poderem participar todos os destinatários cuja participação não seja 

objeto de proibição por lei que lhes seja aplicável. Tendo em conta as restrições 

legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no que diz respeito a pessoas 
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qualificáveis como “US Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita, no fim 

do presente aviso, uma menção na qual são descritas algumas restrições relacionadas com 

a presente Oferta. 

 

16 de novembro de 2017 

 

 

 

Disclaimer 

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States 

(including its territories and possessions, any State of the United States and the District of 

Columbia), Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or 

release would be unlawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or 

solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities 

mentioned herein (the “Securities”) have not been, and will not be, registered under the 

United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). 

The Securities may not be offered or sold in the United States or for the account or benefit of, 

US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless pursuant 

to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no 

public offer of the Securities in the United States. 

The issue, exercise or sale of securities in the offering are subject to specific legal or regulatory 

restrictions in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there 

is a violation by any person of such restrictions. 

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an 

offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein, in any jurisdiction 

in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. Investors must neither accept any 

offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the 

basis of the information contained in the applicable prospectus published or offering circular 

distributed by the Company. 

The Company has not authorised any offer to the public of the Securities in any Member State 

of the European Economic Area other than Portugal. With respect to each Member State of 

the European Economic Area other than Portugal and which has implemented the Prospectus 

Directive (2003/71/EC) (each, a “Relevant Member State”), an offer to the public of any 

Securities may not be made in that Relevant Member State, other than the offers 

contemplated in the Portuguese Prospectus once such prospectus has been approved by the 

competent authority in Portugal and published in accordance with the Prospectus Directive as 

implemented in Portugal, except that an offer to the public in that Relevant Member State of 

any Securities may be made at any time under the following exemptions under the Prospectus 
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Directive, if they have been implemented in that Relevant Member State: (a) to any legal entity 

which is a qualified investor as defined under the Prospectus Directive; (b) to fewer than 100 

or, if the Relevant Member State has implemented the relevant provision of the 2010 PD 

Amending Directive, 150, natural or legal persons (other than qualified investors as defined in 

the Prospectus Directive) subject to obtaining the prior consent of the Joint  Global 

Coordinators for any such offer; or (c) in any other circumstances, not requiring the Company 

to publish a prospectus as provide under Article 3(2) of the Prospectus Directive, provided that 

no such offer of the Securities shall result in a requirement for the publication by the Company 

or any Manager of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive. For the 

purposes of this paragraph: (i) the expression “an offer to the public of any Securities” in any 

Relevant Member State means the communication in any form and by any means of sufficient 

information on the terms of the offer and any Securities to be offered so as to enable an 

investor to decide to purchase or subscribe for any Securities, as the same may be varied in 

that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member 

State; (ii) the expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and any 

amendments thereto, including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented 

in the Relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in each 

Relevant Member State; and (iii) the expression “2010 PD Amending Directive” means 

Directive 2010/73/EU. 

In the United Kingdom, this communication is only being distributed to, and is directed solely 

at persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(E) of the 

Prospectus Directive and who are (i) persons who have professional experience in matters 

relating to investments and falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets 

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons falling 

within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associates, etc.”) of 

the Order, or (iii) other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such 

persons together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be 

acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment 

activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be 

engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy 

themselves that it is lawful to do so.  


