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COMUNICADO  

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) 
número 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários e na demais 
regulamentação em vigor, a REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 
(“REN” ou “Empresa”) vem pelo presente informar o mercado e o público em 
geral que adquiriu, nesta data, uma participação indireta de 42,5% do capital 
social da Electrogas S.A. à ENEL Generación Chile S.A. (“ENEL”), pelo preço 
de USD 180.000.000, com recurso a linhas de crédito de longo prazo 
disponíveis no grupo REN.  

A aquisição da participação social supramencionada ocorre na sequência da 
celebração do Contrato de Aquisição entre a REN e a ENEL, conforme 
comunicado pela REN ao mercado e ao público em geral, a 19 de dezembro de 
2016.  

Recorde-se que a Electrogas S.A. detém um gasoduto na zona central do Chile 
com 165,6 Km de comprimento. Trata-se de um gasoduto de grande relevância 
no país, que liga o terminal de regaseificação de Quintero a Santiago (a capital 
e o maior centro populacional chileno) e a Valparaíso (um dos portos mais 
importantes do Chile). 

Tal como previamente comunicado, a concretização desta aquisição constitui 
um marco importante na internacionalização da REN e enquadra-se no plano 
estratégico aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa para 2015-
2018.  

A REN cumpre assim um dos seus objetivos de médio e longo prazos, ao 
adquirir uma participação relevante num ativo enquadrado num dos setores 
onde detém ampla experiência e num país com uma economia estável e 
competitiva. 

 

Lisboa, 7 de fevereiro de 2017 
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