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EDP AUMENTA PARTICIPAÇÃO NA EDP RENOVÁVEIS PARA 
82,6% 
 
 
Lisboa, 4 de Agosto de 2017: Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

17º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e 

do artigo 248º-A 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: 

No âmbito da Oferta Pública Voluntária sobre a totalidade das acções 

representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A. (“OPA”) concluída no dia 

3 de Agosto de 2017, foram integradas junto do sistema de centralização de ordens 

da Euronext um total de 7.845 ordens de aceitação na OPA, correspondentes a um 

total de 43.907.516 acções.  

Tendo por referência o preço da Oferta de €6,75 por acção, o investimento global 

por parte da EDP na OPA é de 296 milhões de euros e, em resultado da mesma, a 

EDP passará a deter 720.191.372 acções da EDP Renováveis, S.A., as quais 

correspondem a 82,6% do respectivo capital social e direitos de voto. 

A Oferta insere-se no contexto do Portfolio Reshuffling anunciado no passado dia 

28 de Março de 2017 e é um passo adicional para reforçar a cooperação e 

integração das operações na actividade de produção de energia eléctrica através 

de fontes de energia renovável assim como a simplificação do “Equity Story” da 

EDP. 

Está previsto que a liquidação física e financeira venha a ocorrer no próximo dia 8 

de Agosto de 2017. 
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