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EDP BRASIL APROVA AUMENTO DE CAPITAL DE 

R$1,500M 

 

 

Lisboa, 2 de Maio de 2016: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

248.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) 

vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

Foi aprovado na data de hoje no Conselho de Administração da EDP – Energias do 

Brasil S.A (“EDPB”), sociedade detida em 51% pela EDP, um aumento de capital, 

dirigido aos actuais accionistas (i.e. aumento de capital privado), de no máximo 

R$1,500M (cerca de €375M ao cambio EUR/BRL 4,0) através da emissão de 

130.434.782 novas acções ordinárias.  

O preço de emissão por acção foi fixado em BRL 11,5, com base num desconto de 

6% face ao preço médio (média das cotações diárias ponderada pelo volume de 

negociação) das acções da EDPB nos últimos 30 dias de negociação anteriores à 

presente data. 

A EDP apresentou, na mesma data, o compromisso de subscrever a totalidade das 

acções a que tem direito, o que representa um investimento pela EDP de R$765M 

(cerca de €191M ao cambio EUR/BRL 4,0). A EDP manifestou ainda a intenção de 

subscrever as acções sobrantes que eventualmente venham a ser disponibilizadas 

no processo de rateio subsequente.  

Este aumento de capital tem como objetivos ao nível da EDPB, fortalecer a sua 

estrutura de capital, reduzir os custos financeiros e reforçar a aposta de longo 

prazo do Grupo EDP no mercado brasileiro. 
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