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DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL  

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: 

 

 A aprovação do relatório de gestão e das contas, em base consolidada e individual, referentes 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhados, designadamente, dos 

documentos de certificação legal de contas, do parecer do órgão de fiscalização, do relatório 

da comissão de auditoria e do relatório de governo societário;  

 A aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 nos termos 

propostos pelo conselho de administração, incluindo o pagamento de um dividendo bruto por 

ação de € 0,171;  

 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 2016, 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;  

 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;  

 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; 

 A aprovação da declaração da comissão de vencimentos sobre a política adotada acerca da 

fixação das remunerações dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da 

mesa da assembleia geral da REN, nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 2.º da Lei n.º 

28/2009, de 19 de junho; 
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 A concessão de autorização ao conselho de administração para aumentar o capital social da 

REN com vista à aquisição da totalidade do capital social da EDP Gás, S.G.P.S., S.A. e, 

consequentemente, alterar os Estatutos da REN, aditando o número 3 ao seu Artigo 4.º e 

alterando a alínea e) do número 2 do seu Artigo 8.º. 

 

Lisboa, 11 de maio de 2017 
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