DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
DA REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informa que na Assembleia
Geral hoje realizada foram aprovadas pelos Senhores Acionistas as seguintes
deliberações:

 Ponto 1 – A aprovação do relatório de gestão e das contas, em base consolidada e
individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhados,
designadamente, dos documentos de certificação legal de contas, do parecer do
órgão de fiscalização, do relatório de atividade da Comissão de Auditoria, do relatório
de governo societário e do relatório de remunerações dos órgãos sociais;
 Ponto 2 – A aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
2020 nos termos propostos pelo Conselho de Administração, incluindo o pagamento
de um dividendo bruto por ação de 0,171 euros nos seguintes termos:

o

Para reserva legal: 5 586 957,17 euros (cinco milhões, quinhentos e
oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete euros e dezassete
cêntimos);

o

Para resultados transitados: 106 152 186,21 euros (cento e seis milhões,
cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e seis euros e vinte e um
cêntimos);

o

Para dividendos aos acionistas de reservas acumuladas disponíveis –
114 089 705,80 euros (cento e catorze milhões, oitenta e nove mil,
setecentos e cinco euros e oitenta cêntimos), correspondente a uma
distribuição de 104% do resultado consolidado da REN no exercício de
2020 que ascende a 109 248 762,80 euros (cento e nove milhões,
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duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois euros e
oitenta cêntimos);
o

Para distribuição a trabalhadores da REN e das suas subsidiá rias: 3 600
000,00 euros (três milhões e seiscentos 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 2020 da REN
(235 000,00 euros - duzentos e trinta e cinco mil euros) e das suas
subsidiárias (3 365 000,00 euros – três milhões, trezentos e sessenta e
cinco mil euros).

 Ponto 3 – A aprovação de um voto de apreciação positiva e de louvor ao Conselho de
Administração, à Comissão de Auditoria e ao Revisor Oficial de Contas, pelo
desempenho das suas funções durante o exercício de 2020, nos termos do disposto na
alínea c) do n.º 1 do Artigo 376.º e no n.º 1 do Artigo 455.º, ambos do Código das
Sociedades Comerciais;
 Ponto 4 - A concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e
alienação de ações próprias pela REN e/ou por sociedades dependentes, atuais e/ou
futuras, nos termos de proposta apresentada pelo Conselho de Administração;
 Ponto 5 - A concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e
alienação de obrigações próprias ou de outros valores mobiliários ou títulos de dívida
emitidos pela REN e/ou por sociedades dependentes, atuais e/ou futuras, nos termos
de proposta apresentada pelo Conselho de Administração;
 Ponto 6 - A aprovação da política de remuneração dos membros dos órgãos de
administração, de fiscalização e da mesa da Assembleia Geral da REN, nos termos do
disposto nos artigos 26.º-A a 26.ºF do Código dos Valores Mobiliários, conforme
alterado pela Lei n.º 50/2020, de 25 de agosto, nos termos de proposta apresentada
pela Comissão de Vencimentos;
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 Ponto 7 - A eleição dos seguintes membros dos órgãos sociais da REN para o mandato
correspondente ao triénio 2021-2023:
1. Conselho de Administração e Comissão de Auditoria:
- Rodrigo Costa – Presidente do Conselho de Administração;
- State Grid International Development Limited (representada por Guangchao
Zhu) – Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- João Faria Conceição;
- Gonçalo Morais Soares;
- Mengrong Cheng;
- Lequan Li;
- Omar Al Wahaibi;
- Jorge Magalhães Correia;
- José Luís Arnaut;
- Maria Estela Barbot;
- Ana Pinho;
- Ana da Cunha Barros;
- Manuel Sebastião – Presidente da Comissão de Auditoria;
- Gonçalo Gil Mata – Membro da Comissão de Auditoria; e
- Rosa Freitas Soares – Membro da Comissão de Auditoria.
2. Revisor Oficial de Contas:
- Revisor Oficial de Contas Efetivo – Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A.
(SROC n.º178), representada por Rui Abel Serra Martins (ROC n.º1119); e
- Revisor Oficial de Contas Suplente – Ricardo Miguel Barrocas André (ROC n.º
1461).
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3. Mesa da Assembleia Geral:
- Pedro Rebelo de Sousa – Presidente da Mesa da Assembleia Geral; e
- Rui Manuel Pereira Dias – Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
4. Comissão de Vencimentos:
- João Duque – Presidente da Comissão de Vencimentos;
- José Galamba de Oliveira – Membro da Comissão de Vencimentos; e
- Fernando Neves de Almeida – Membro da Comissão de Vencimentos.

 Ponto 8 – A aprovação das condições remuneratórias dos membros da Comissão de
Vencimentos, para o mandato correspondente ao triénio 2021-2023.

A REN informa ainda que, na sequência de reunião do Conselho de Administração
realizada nesta data e após a reunião da Assembleia Geral, foram nomeados os
seguintes administradores para a Comissão Executiva da REN:
- Rodrigo Costa – Presidente, Chief Executive Officer;
- João Faria Conceição – Vogal, Chief Operational Officer; e
- Gonçalo Morais Soares – Vogal, Chief Financial Officer e representante para as
relações com o mercado e com a CMVM.

Lisboa, 23 de abril de 2021
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
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