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Nota prévia - Informação COVID-19 

 
Portugal encontra-se nesta data numa situação de estado de emergência declarado nos 
termos do Decreto do Presidente da República, n.º 14-A/2020, de 18 de março de 2020 
e prolongado até ao dia 17 de abril, em virtude da emergência de saúde pública 
ocasionada pela doença COVID-19, qualificada pela Organização Mundial de Saúde 
como uma pandemia internacional. O estado de emergência foi consubstanciado por 
medidas concretas determinadas pelo Governo, que restringem significativamente a 
deslocação de pessoas.  
 
Mesmo que o estado de emergência não se prolongue até à data prevista para esta 
Assembleia Geral, não se prevê que nessa data a situação nacional esteja 
suficientemente normalizada de forma a permitir a circulação livre de pessoas e a 
realização da Assembleia Geral Anual de Acionistas em condições de segurança para a 
saúde de todos os participantes. 
 
A REN preocupa-se com a segurança dos seus colaboradores, membros dos órgãos 
sociais, acionistas e demais stakeholders, tendo vindo, desde o início da atual 
pandemia, a implementar estritas medidas de saúde pública no desenvolvimento das 
suas atividades, pretendendo fazer o mesmo na organização e realização da sua 
Assembleia Geral anual. 
 
De acordo com o art. 377.º, n.º 6, al. b) do Código das Sociedades Comerciais, é 
admitida a realização de assembleias gerais não presenciais, prevendo-se que as 
reuniões possam ser efetuadas, salvo disposição em contrário no contrato de 
sociedade, através de meios telemáticos, devendo a sociedade assegurar a 
autenticidade das declarações e a segurança das comunicações, procedendo ao registo 
do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes. 
 
Nos termos das “Recomendações no âmbito da realização de Assembleias Gerais” 
emitidas no quadro de cooperação entre a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM), o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) e a Associação de 
Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM) no que respeita ao regime 
nacional de Governo das Sociedades, e considerando o atual contexto decorrente do 
impacto do novo Coronavirus - Covid 19 “A realização de assembleias gerais através 
de meios de comunicação à distância constitui, neste contexto, solução altamente 
recomendável e aquela que, de entre as possibilidades disponíveis, assegura uma 
maior compatibilização dos interesses em apreço.” 
 
Tendo em conta o supra exposto, a REN irá proceder à realização da sua Assembleia 
Geral Anual de Acionistas exclusivamente por meios telemáticos, promovendo o 
voto antecipado dos acionistas, quer por correspondência postal, conforme 
sucedeu em anos anteriores, quer introduzindo o voto por correspondência 
eletrónica e o voto por meios eletrónicos. Note-se que, por razões técnicas e de 
segurança, os acionistas não poderão exercer tal direito de voto no decurso da 
reunião, devendo este ser exercido antecipadamente por um dos meios supra 
referidos. 
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1. O que é a Assembleia Geral? 
 

 A Assembleia Geral é o órgão social constituído pela universalidade dos 
acionistas da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (doravante 
abreviadamente designada por “REN” ou “Sociedade”), ao qual compete, 
nomeadamente, (i) apreciar o relatório do Conselho de Administração, discutir 
e votar o balanço, as contas e os pareceres da Comissão de Auditoria e do 
Revisor Oficial de Contas e deliberar sobre a aplicação dos resultados do 
exercício; (ii) eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, os 
administradores e o Revisor Oficial de Contas; (iii) deliberar sobre quaisquer 
alterações dos Estatutos; (iv) deliberar sobre as remunerações dos membros 
dos órgãos sociais, podendo, para o efeito, designar uma Comissão de 
Vencimentos; e (v) deliberar sobre qualquer outro assunto que se integre na 
sua competência e para o qual tenha sido convocada. 

 
 
2. A quem compete a condução dos trabalhos da Assembleia Geral? 
 

 Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pela Mesa da Assembleia Geral, 
a qual é composta pelo respetivo Presidente e Vice-Presidente, eleitos pela 
própria Assembleia Geral, sendo assistidos pelo Secretário da Sociedade. 

 
 
3. Quem pode participar e votar na Assembleia Geral? 
 

 Apenas têm direito a participar e votar nas reuniões da Assembleia Geral, os 
acionistas com direito a voto.  

 
 De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23.º-C do Código dos Valores 

Mobiliários, aplicável à REN, enquanto sociedade emitente de ações admitidas 
à negociação em mercado regulamentado, têm direito a participar e votar na 
Assembleia Geral os acionistas que às 00:00 horas (GMT) do 5.º dia de 
negociação anterior à data de realização da assembleia (“Data de Registo”), 
forem titulares de ações com direito a voto. Assim, os acionistas que às 00:00 
horas do dia 29 de abril de 2020 sejam titulares de ações que lhes confiram o 
direito a, pelo menos, um voto têm o direito a participar e votar na Assembleia 
Geral. 

 
 Sem prejuízo das disposições legais imperativamente aplicáveis, os acionistas 

sem direito de voto e os obrigacionistas não podem participar na Assembleia 
Geral. 
 

 Adicionalmente, e em cumprimento da decisão emitida pela ERSE – Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos (“ERSE”) no dia 31 de julho de 2015, 
apenas poderão participar e votar na Assembleia Geral da REN os acionistas que 
não exerçam controlo em empresas de produção ou comercialização de 
eletricidade ou gás natural ou, caso assim o seja, se houver reconhecimento 
pela ERSE da não existência de risco de conflito de interesses. 
 

 Conforme referido acima, tendo em conta as circunstâncias excecionais, a REN 
irá proceder à realização da sua Assembleia Geral Anual de Acionistas 
exclusivamente por meios telemáticos, promovendo o voto antecipado dos 
acionistas, quer por correspondência postal, conforme sucedeu em anos 
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anteriores, quer introduzindo o voto por correspondência eletrónica e o voto 
por meios eletrónicos. 
 

  Por razões técnicas e de segurança, os acionistas não poderão exercer tal 
direito de voto no decurso da reunião, devendo este ser exercido 
antecipadamente por um dos meios supra referidos. 

 
 
4. Existe algum tipo de limite ao exercício do direito de voto? 
 

 Sem prejuízo do referido no último item do Ponto 3, e embora os Estatutos não 
estipulem um limite ao exercício do direito de voto, a lei prevê ainda restrições 
à própria titularidade de ações representativas de mais de 25% do capital social 
da REN. 

 
 Nesta medida, os Estatutos determinam que não são contados os votos emitidos 

por qualquer acionista, em nome próprio ou como representante de outrem, 
que excedam 25% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social. 

 
 Para efeitos do parágrafo anterior, consideram-se emitidos pelo mesmo 

acionista os direitos de voto que, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código 
dos Valores Mobiliários, ou de norma legal que o venha a modificar ou substituir, 
lhe sejam imputáveis. 

 
 
5. Posso fazer-me acompanhar por outra pessoa na Assembleia Geral?  
 

 De acordo com a Lei e os Estatutos, as condições de participação na Assembleia 
Geral estabelecem-se exclusivamente por referência à titularidade de ações 
que confiram direito de voto. 

 
 O artigo 379.º, n.º 6 do Código das Sociedades Comerciais faz depender de 

autorização prévia do Presidente da Mesa da Assembleia Geral a presença de 
pessoas que não tenham a qualidade de acionistas, podendo a Assembleia 
Geral, em qualquer caso, revogar tal autorização. Na ausência de determinação 
prévia pela Mesa da Assembleia Geral, encontra-se afastada a possibilidade de 
assistência a essa reunião por pessoas que não sejam acionistas. 

 
 
6. Quais são as modalidades de participação e exercício do direito de voto na 
Assembleia Geral?  
 

 São geralmente 3 as modalidades disponíveis para os acionistas participarem ou 
exercerem o respetivo direito de voto na Assembleia Geral, a saber (i) por 
presença pessoal, (ii) através de representante ou (iii) mediante exercício do 
direito de voto por correspondência.  

 Contudo, e tendo em conta que a Assembleia Geral de 7 de maio de 2020 será 
realizada exclusivamente por meios telemáticos, a modalidade de participação 
ou exercício do direito de voto por presença pessoal não estará disponível aos 
acionistas. 

 Os acionistas poderão participar por meios telemáticos, devendo para tal seguir 
as instruções constantes do aviso convocatório e do sitio na internet para o qual 
aí se remete. 
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 Conforme acima referido, o direito de voto deverá ser exercido 

antecipadamente, nos termos descritos em 7. 
 
 
7. Quando e de que forma posso exercer o direito de voto na Assembleia Geral? 
 

 Tendo em conta que a Assembleia Geral de dia 7 de maio de 2020 se realizará 
exclusivamente através de meios telemáticos, o direito ao voto não poderá ser 
exercido durante a Assembleia Geral.  

 
Os acionistas que pretenderem exercer o seu direito de voto deverão votar por 
correspondência postal ou eletrónica ou através de plataforma eletrónica. 

 Os acionistas que tenham exercido o seu direito de voto através de uma das 
modalidades referidas no parágrafo anterior poderão alterar o seu sentido de 
voto durante a Assembleia Geral; no entanto, quem não tenha exercido o seu 
direito de voto antecipadamente já não poderá exercê-lo durante a Assembleia 
Geral. 

 
 
8. Quais são as formalidades necessárias para participar na Assembleia Geral? 
 

 Os acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral (e/ou votar 
antecipadamente nos termos referidos acima) devem declará-lo por escrito ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro junto do 
qual tenham aberto a conta de registo individualizado de valores mobiliários, o 
mais tardar, até às 23:59 horas do dia 28 de abril de 2020, podendo, para o 
efeito, recorrer aos formulários disponíveis no sítio da REN na Internet em 
www.ren.pt e utilizar o endereço de correio eletrónico AG2020@ren.pt; 

 
 O intermediário financeiro que, nos termos do item anterior, seja informado da 

intenção do Acionista de participar na Assembleia Geral deverá enviar ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, pelo menos, até às 23:59 horas do 
dia 29 de abril de 2020, informação sobre o número de ações registadas em 
nome do Acionista, com referência à Data de Registo, podendo remetê-la, por 
correio eletrónico, para o endereço AG2020@ren.pt; 

 
 O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia Geral não será 

prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de 
Registo e não se encontra dependente do bloqueio das mesmas entre a Data de 
Registo e a data de realização da Assembleia Geral; 

 
 Adicionalmente, os acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral 

devem declarar por escrito, em documento entregue ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral até ao dia anterior à Data de Registo, que: 
 

(a) O acionista não exerce, direta ou indiretamente, controlo sobre qualquer 
entidade que exerça uma das atividades de entre a produção ou a 
comercialização de eletricidade ou gás natural; ou  
 

(b) O acionista não se encontra inibido de exercer os direitos sociais inerentes 
a quaisquer ações representativas do capital social da REN, por ter sido 

http://www.ren.pt/
mailto:AG2019@ren.pt
mailto:AG2019@ren.pt
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reconhecido pela ERSE a inexistência de risco de conflito de interesses 
relativamente ao acionista. 

 
 Apenas serão admitidos a participar e votar na Assembleia Geral os acionistas 

relativamente aos quais sejam recebidas (i) até às 23:59 horas do dia 28 de 
abril de 2020, a declaração quanto à intenção de participar na Assembleia 
Geral e a declaração referida nas alíneas (a) ou (b) do item anterior e (ii) até 
às 23:59 horas do dia 29 de abril de 2020, a informação do intermediário 
financeiro, junto do qual tenham aberto a conta de registo individualizado de 
valores mobiliários, sobre o número de ações registadas em nome do seu 
cliente, com referência à Data de Registo.  
 

 
9. O que devo fazer para participar na Assembleia Geral? 
 

 A Assembleia Geral realiza-se exclusivamente por meios telemáticos.  
 

 Os acionistas poderão participar na reunião da Assembleia Geral através de 
meios telemáticos, nos termos a serem divulgados no sítio da REN na Internet 
em https://www.ren.pt/pt-PT/investidores/. 

 
 Para participar na Assembleia Geral, os acionistas deverão indicar previamente 

essa intenção ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(*), até às 23:59 horas 
(GMT) do dia 28 de abril de 2020, indicando o endereço de e-mail onde 
deverá ser recebida a informação necessária para a sua participação na reunião 
da Assembleia Geral por meios telemáticos, bem como cumprir previamente os 
procedimentos previstos para o exercício do direito de voto (vide pontos 
abaixo).  
 

 Subsequentemente a esta comunicação, os acionistas receberão no endereço 
de e-mail por eles indicado a informação necessária para a sua participação 
na reunião da Assembleia Geral por meios telemáticos.  
 

 Nos termos legais aplicáveis, a Sociedade procederá ao registo do conteúdo das 
comunicações e dos respetivos intervenientes.  
 

 O quórum constitutivo e o quórum deliberativo da Assembleia Geral serão 
apurados em momento anterior à sua realização, considerando-se como 
presentes os acionistas que tenham exercido validamente o seu direito de voto, 
nos termos previstos na presente convocatória. 

 
 

10. O que é que sucederá no caso de transmitir ações em momento posterior à Data 
de Registo?  
 

 O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia Geral não será 
prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de 
Registo, devendo, contudo, os acionistas que tenham declarado a intenção de 
participar na Assembleia Geral, nos termos do Ponto 8., comunicar 
imediatamente a transmissão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à 
Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.  

 
 

https://www.ren.pt/pt-PT/investidores/
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11. Na eventualidade de ser titular de mais de uma ação com direito de voto, posso 
votar em sentido diverso com as minhas ações?  
 

 Segundo o princípio da unidade de voto, previsto no artigo 385.º, n.º 1 do Código 
das Sociedades Comerciais, um acionista que disponha de mais de um voto não 
pode fracionar os seus votos para votar em sentidos diversos sobre a mesma 
proposta.  

 
 No entanto, ao abrigo do disposto no artigo 23.º-C, n.º 6 do Código dos Valores 

Mobiliários, os acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome 
próprio, mas por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as 
suas ações, desde que, para além da declaração de participação e da 
informação do respetivo intermediário financeiro sobre o número de ações 
registadas em nome do acionista previstas no Ponto 8, apresentem ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas do dia 29 de abril 
de 2020, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais: (i) a 
identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta; e (ii) 
as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem do dia, dadas por 
cada cliente. 

 
 
12. O que é necessário para participar na Assembleia Geral através de 
representante? 
 

 Os acionistas podem fazer-se representar por pessoas com capacidade jurídica 
plena, comunicando a designação do representante ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, até às 17 horas do penúltimo dia útil anterior ao da reunião 
da Assembleia Geral, ou seja, até às 17 horas do dia 5 de maio de 2020. 

 
 Nas situações em que o beneficiário das ações utilize uma empresa de proxy 

para representação e gestão de votações na Assembleia Geral, deverá ser 
remetida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma declaração adicional 
do próprio beneficiário, com o seguinte conteúdo: 

 
“We, (nome da entidade) hereby declare that we authorise (entidade de 
proxy), to issue and sign on our behalf any type of documentation, including 
Powers of Attorney, regarding the representation at REN - Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A’s General Meeting scheduled for May 7th, 2020.” 
 

 Um acionista pode nomear diferentes representantes em relação às ações 
detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo do princípio 
da unidade de voto, nos termos do artigo 385.º, n.º 1 do Código das Sociedades 
Comerciais 

 
 
13. Como é que posso exercer o voto por correspondência postal ou eletrónica ou 
por meios eletrónicos? 
 
A – voto por correspondência postal e eletrónica 
 

 Os acionistas com direito a voto poderão exercê-lo por correspondência postal 
ou eletrónica, sobre cada um dos pontos da ordem do dia, mediante 
preenchimento do boletim de voto, com assinatura idêntica à do cartão de 
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cidadão ou documento de identificação equivalente, dirigida ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, enviada por correio registado com aviso de receção 
ou para o endereço de e-mail AG2020@ren.pt, desde que dê entrada na sede 
social ou no referido endereço de e-mail, pelo menos até ao segundo dia útil 
anterior à data da reunião, isto é, até ao dia 5 de maio de 2020. 

 
 Os acionistas podem solicitar os boletins de voto por correspondência ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, mediante comunicação dirigida para 
a sede da Sociedade ou para AG2020@ren.pt, da qual conste a morada para 
onde devam ser remetidos os boletins de voto. Recomenda-se que esta 
comunicação seja efetuada com a necessária antecedência a fim de permitir o 
envio da documentação disponível, bem como a atempada entrega na 
Sociedade da documentação remetida por correio ou e-mail. Em alternativa, os 
acionistas podem aceder ao sítio da Internet em www.ren.pt e obter os boletins 
de voto. Neste caso, não será necessário o envio da comunicação acima 
referida. 

 
 A carta contendo a declaração de voto deve ser acompanhada de fotocópia 

legível do bilhete de identidade ou documento de identificação equivalente do 
acionista, no caso de assinatura simples, não sendo tal necessário no caso de 
assinatura eletrónica. No caso de acionista que seja pessoa coletiva, a 
declaração de voto deverá ser assinada por quem a represente legalmente, 
através de assinatura simples ou eletrónica, devendo, no caso de assinatura 
simples, a assinatura do seu representante ser acompanhada da Certidão 
Permanente da pessoa coletiva em questão ou de procuração que confira à 
pessoa que assina poderes para o fazer, bem como cópia legível do cartão de 
cidadão ou documento de identificação equivalente.  
 

 O envio desta carta não dispensa o cumprimento prévio das formalidades 
previstas no Ponto 8. 

 
 As cartas e emails contendo as declarações de voto serão abertas pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral no início da votação do respetivo ponto 
da ordem do dia a que respeitem e após verificação de que existe quórum 
constitutivo, sendo o resultado da votação por correspondência relativamente 
a cada ponto da ordem do dia divulgado no ponto a que disser respeito. 

 
 
B – Voto por meios eletrónicos (plataforma eletrónica) 
 

 Os acionistas poderão ainda exercer o seu direito de voto eletrónico, através 
do sítio da internet da REN https://www.ren.pt/pt-PT/investidores/, nos 
termos e condições aí descritos. Para tal, os acionistas deverão indicar no 
requerimento para participação na Assembleia Geral o endereço de correio 
eletrónico para onde deverá ser enviada a informação necessária para o 
exercício do direito de voto em plataforma eletrónica. Subsequentemente a 
esta comunicação, os acionistas receberão no endereço de e-mail por eles 
indicado a informação necessária, bem como os respetivos códigos de acesso.  
 

 Para votar em plataforma eletrónica, os acionistas deverão até às 23:59 horas 
(GMT) do dia 6 de maio de 2020, aceder ao referido sítio da internet, introduzir 
os códigos de acesso que irão receber no correio eletrónico por si indicado no 
requerimento e exercer o seu direito de voto, seguindo para tal as instruções 

mailto:AG2019@ren.pt
mailto:AG2019@ren.pt
http://www.ren.pt/
https://www.ren.pt/pt-PT/investidores/
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aí descritas. A plataforma estará disponível para os acionistas poderem votar 
desde as 00:00h do dia da Data de Registo. Os acionistas terão que votar em 
todos os pontos da ordem de trabalhos, caso não o façam, nos pontos em que 
não tenham votado, será considerado abstenção.  
 

 Os votos dos clientes de acionistas profissionais que detenham ações em nome 
próprio por conta de clientes serão contabilizadas pela REN, de acordo com as 
instruções de voto enviadas pelo acionista profissional, não sendo necessário 
que este introduza os votos na plataforma eletrónica.  

 
 
14. Posso cancelar o meu voto exercido por correspondência ou eletrónico? 
 

 Pode, desde que o faça até ao termo do prazo estabelecido para o exercício do 
voto por correspondência, ou seja, até ao dia 5 de maio de 2020, mas tal não 
dará direito a votar na Assembleia Geral. 
 

 Caso não cancele o seu voto, poderá, na própria Assembleia Geral, alterar o 
seu sentido de voto. 

 
 
15. Se exercer o meu direito de voto por correspondência ou por meios eletrónicos 
posso, posteriormente, comparecer na Assembleia Geral? 
 

Pode participar e pode alterar o seu sentido de voto.  
 
 
16. Posso solicitar informações no decurso da Assembleia Geral?  
 

 No decurso da Assembleia Geral, poderá qualquer acionista requerer que lhe 
sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe 
possibilitem formar opinião fundamentada sobre os assuntos previstos na ordem 
do dia, devendo as informações ser prestadas pelo órgão social habilitado para 
o efeito. As informações solicitadas apenas poderão ser recusadas quando a sua 
divulgação possa ocasionar grave prejuízo à Sociedade, ou a sociedade com esta 
coligada, ou violação de segredo imposto por lei. 
 

 
17. De que modo posso incluir novos pontos no âmbito da ordem do dia da 
Assembleia Geral? 
 

 O acionista ou grupo de acionistas que seja titular de ações correspondentes a, 
pelo menos, 2% do capital social da Sociedade pode, nos 5 dias seguintes à 
última publicação da ordem do dia, requerer, por escrito, ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, que sejam incluídos novos pontos; 
 

 O mencionado requerimento escrito deverá ser acompanhado de uma proposta 
de deliberação para cada assunto cuja inclusão for requerida e deverá ainda 
ser acompanhado da declaração prevista nas alíneas (a) ou (b) do Ponto 8. 
supra. 
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18. De que modo posso incluir novas propostas no âmbito da ordem do dia da 
Assembleia Geral? 
 

 O acionista ou grupo de acionistas que detenha ações correspondentes a, pelo 
menos, 2% do capital social da Sociedade tem o direito de requerer, nos 5 dias 
seguintes à última publicação da ordem do dia, a inclusão de propostas de 
deliberação relativas aos assuntos constantes da mesma, mediante 
requerimento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral; 
 

 O requerimento deverá conter a informação que deva acompanhar a proposta 
de deliberação e ser acompanhado da declaração prevista nas alíneas (a) ou (b) 
do Ponto 8. supra. 

 
 

 
19. Quais são e como são calculados os quóruns constitutivo e deliberativo da 
Assembleia Geral? 
 

 A Assembleia Geral apenas pode reunir e deliberar, em primeira convocação, 
desde que se encontrem presentes ou representados acionistas que detenham 
ações representativas de, pelo menos, 51% do capital social da REN. 

 
 As deliberações sobre alteração dos Estatutos apenas se consideram aprovadas 

por dois terços dos votos emitidos em Assembleia Geral, salvo quando versem 
sobre qualquer disposição do artigo 7.º-A e /ou n.º 3 do artigo 12.º e /ou 
qualquer disposição do artigo 11.º, casos em que apenas se consideram 
aprovadas por três quartos dos votos emitidos. 

 
 Excecionalmente, nesta Assembleia Geral, tendo em conta que não existirá 

votação no decorrer da Assembleia Geral, o quórum constitutivo é calculado 
pela soma das ações detidas pelos acionistas que tenham votado por 
correspondência (postal e eletrónica) e por  meios eletrónicos, sendo o quórum 
deliberativo calculado da mesma forma para cada um dos pontos da ordem do 
dia. 

 
 
20. Como posso conhecer as deliberações tomadas na Assembleia Geral? 
 

 Encerrada a Assembleia Geral, a REN procede à publicação das deliberações 
aprovadas pelos acionistas, através do sítio da internet em www.ren.pt e do 
sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários em www.cmvm.pt. 

 
 

 
Contactos disponíveis para esclarecimentos complementares relacionados com a 
Assembleia-Geral: 
 
Telefone (+351) 21 00 13 900 / e-mail: AG2020@ren.pt 

http://www.ren.pt/
http://www.cmvm.pt/
mailto:AG2019@ren.pt

