Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis,
S.A. bem como das consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes,
correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2019.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO PRIMEIRO
Aprovar as contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A. (balanço, demonstração de
resultados, demonstração de variações no património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e
notas) e as contas anuais consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes (balanço,
demonstração de resultados, demonstração de variações do património líquido, demonstração dos
fluxos de caixa e notas), correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de
2019, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Fevereiro
de 2020.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO SEGUNDO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado
correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2019.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO
Aprovar a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de Administração na sua
reunião com data de 19 de Fevereiro de 2020, com o parecer favorável da Comissão Auditoria,
Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas, que se detalha em seguida.

Resultados negativos do exercício 2019

- 8.802.449 Euros

Como o resultado é negativo, não procede a provisão de reservas, ou qualquer outra
aplicação.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO TERCEIRO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de distribuição de dividendos

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO
Aprovar a proposta do Conselho de Administração, com o parecer favorável da Comissão
Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas, para a distribuição de um
dividendo bruto de 0,08 Euros por acção da EDP Renováveis S.A. com direito aos mesmos (“o
Dividendo”), equivalente a um montante global de 69.784.653 Euros que provirão da conta de
Reserva Voluntária.
O Dividendo estará sujeito em qualquer caso ao estabelecido na normativa fiscal vigente.
Este valor considera o total das acções representativas do capital social da EDP
Renováveis, S.A.
O pagamento do Dividendo será pago em dinheiro o 24 de Abril de 2020 e o seu
pagamento efectuar-se-á através de um agente financeiro (paying agent), a os acionistas que
têm essa condição no encerramento do mercado os 2 dias antes da data de pagamento
Para efeitos informativos, as acções começarão a cotar sem direito a receber dividendo
(ex dividend) 2 dias antes da data de pagamento do mesmo, de acordo com as normas aplicáveis
aos mercados regulados nos quais as acções estejam admitidas a negociação.
A Sociedade publicará informação detalhada sobre os restantes termos e condições do
pagamento do Dividendo com um mínimo de 10 dias de antecedência à data de pagamento do
mesmos (ou seja, dia 14 de Abril de 2020), de acordo com as normas aplicáveis aos mercados
regulados nos quais as acções se encontrem admitas a negociação.
Além disso, facultar, com a amplitude que a lei permita, ao Conselho de Administração e
à Comissão Executiva, a expressa faculdade de substituição para designar a entidade financeira
que deve actuar como agente do pagamentos e para decidir e executar todas as acções
necessárias ou convenientes para alcançar o efectivo cumprimento da distribuição de Dividendo
aprovada.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO QUARTO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se esse for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP
Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidada em conjunto com as suas sociedades
dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que
terminou a 31 de Dezembro de 2019.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO
Aprovar o Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., o Relatório de Gestão
Consolidada em conjunto com as suas sociedades dependentes, e o Relatório de Governo
Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2019,
formulados pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Fevereiro de 2020.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO QUINTO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, do Estado da informação não Financeira do
Grupo Consolidado da EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de
Dezembro de 2019.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUINTO
A os efeitos do disposto no artigo 49.6 do Código do Comercio espanhol (“ Código de
Comercio”), aprovar o Estado de Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP
Renováveis, S.A. incluído no Relatório Consolidado de Gestão da Companhia, correspondente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO SEXTO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e actuação do Conselho de
Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de
Dezembro de 2019.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEXTO
Aprovar a gestão social e a actuação levada a cabo pelo Conselho de Administração e
sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2019, bem
como ratificar a confiança depositada nos seus membros.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO SÉTIMO DA ORDEM DO DIA
Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação como Administrador
“Dominical” do Exmo. Senhor Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SÉTIMO
De acordo com a proposta apresentada pela da Comissão de Nomeações e Remunerações
ao Conselho de Administração, propõe-se o seguinte:
Ratificar a nomeação do Exmo. Senhor Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como
Administrador “Dominical”, cujas circunstancias pessoais são as que constam do Registro Mercantil,
o qual foi nomeado por cooptação nos termos do disposto na lei e do acordado na reunião do
Conselho de Administração de 29 de Outubro de 2019, de acordo com a proposta previamente
apresentada pela da Comissão de Nomeações e Remunerações, tendo prazo limite o período de
tempo para o qual foi nomeado o anterior membro, Exmo. Senhor Gilles August, a quem substituiu,
e que é 27 de Junho de 2021 .
De acordo com as disposições da Lei nº 62/2017, de 1º de agosto, o Conselho de
Administração promoverá que, na primeira Assembleia Eletiva que ocorra após do término do
presente mandato dos membros do Conselho de Administração, o percentagem dos membros
correspondentes ao gênero menos representado seja aumentado de 20% existente desde 2018, até
o umbral de 33,3% estabelecido na mesma.
O Exmo Senhor Administrador ratificará a aceitação do cargo apresentada em seu dia.

RUI MANUEL RODRIGUES LOPES TEIXEIRA
Nasceu em 1972

Cargos de administração atuais em empresas do grupo EDPR ou EDP
•
•
•
•

Membro do Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A.
Membro do Conselho de Administração da EDP Energias de Portugal, S.A.
CEO da EDP Gestão da Produção de Energia, S.A.
CEO da EDP España, S.L.U.

Cargos de administração atuais em sociedades fora das empresas do grupo EDPR ou EDP:
•

(nenhum)

Principais cargos nos últimos cinco anos:
•
•
•
•
•
•
•

Membro do Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A.
Membro da Comissão Executiva da EDP Renováveis, S.A.
Chief Financial Officer da EDP Renováveis, S.A.
Membro do Conselho de Administração de várias subsidiárias do Grupo EDP Renováveis
Membro do Conselho de Administração Executiva da EDP Energias de Portugal, S.A.
CEO da EDP Gestão da Produção de Energia, S.A.
CEO da EDP España, S.L.U.

Outros cargos anteriores:
•
•
•

Diretor adjunto do departamento comercial naval da Gellweiler – Sociedade Equipamentos Maritimos e
Industriais, Lda
Diretor de projeto e ship surveyor para Det Norske Veritas
Consultor na McKinsey & Company, com foco em energia, transportes e banca comercial

Formação académica:
•
•
•

Pós graduação no Programa de Gestão Avançado pela Harvard Business School’s
Mestrado em Negócios e Administração pela Universidade Nova de Lisboa
Mestrado em Arquitetura Naval e Engengaria Marina pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa
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qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.

PONTO OITAVO DA ORDEM DO DIA
Autorizar o Conselho de Administração para a aquisição derivativa e venda de acções
próprias por parte da EDP Renováveis, S.A. e/ou outras sociedades subsidiárias até o limite
máximo de 10% do capital social subscrito.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO OITAVO
1. De acordo com o previsto no artigo 146 e seguintes da Lei de Sociedades de Capital
Espanhola, acorda-se autorizar o Conselho de Administração para a aquisição derivativa
de acções próprias por parte da Sociedade e/ou por parte das sociedades dependentes
através dos seus órgãos de administração, por um prazo de cinco anos a contar desde a
presente Assembleia e com os seguintes limites e requisitos:
a. A autorização poderá executar-se, uma ou mais vezes, até ao limite máximo de 10%
do capital social subscrito, e nos termos estabelecidos na mesma.
b. A aquisição poderá realizar-se por qualquer dos meios admitidos pela Lei.
c. Quando a aquisição é onerosa o preço da aquisição terá como limites máximo e
mínimo respectivamente, 125% e 75% da média ponderada das cotações das acções
da EDP Renováveis, S.A. no fecho das últimas cinco sessões da NYSE Euronext Lisbon
anteriores à data de aquisição ou da constituição do direito de aquisição de ações.
d. A aquisição poderá ser feita no momento em que o Conselho de Administração
decida, tendo em conta a situação do mercado, a conveniência e obrigações do
adquirente e realizar-se mediante uma ou más operações dentro dos limites fixados.
2.

Fica acordado autorizar o Conselho de Administração para a transmissão de acções
próprias incluindo o os direitos de opção que sejam adquiridos directamente ou através
das suas sociedades afiliadas por um prazo de cinco anos a contar desde a presente
Assembleia e com os seguintes limites e requisitos:
a. O número de operações de venda e o número de acções a transmitir serão definidas
pelo Conselho de Administração em função do que considere conveniente para o
interesse da Sociedade e para o cumprimento da normativa vigente.
b. A transmissão poderá realizar-se a título oneroso por qualquer dos meios admitidos
pela lei.
c. O preço da transmissão terá como limite mínimo 75% da média ponderada das
cotações das acções da EDP Renováveis, S.A. no fecho das últimas cinco sessões da

NYSE Euronext Lisbon anteriores à data da transmissão ou da constituição do direito
de opção.
d. A transmissão poderá ser feita no momento em que o Conselho de Administração
decida tendo em conta a situação do mercado, a conveniência e as obrigações do
transmitente e realizar-se mediante uma ou mais operações dentro dos limites fixados.
3.

Sem prejuízo da sua liberdade de decisão e da atuação do Conselho de Administração
nos termos da autorização aprovada, o Conselho de Administração terá em
consideração, na medida do possível, e de acordo com as recomendações do Mercado
de Valores vigentes em cada momento, as seguintes práticas nas transacções sobre
acções próprias:
a. A divulgação pública antes do início das transacções sobre acções próprias dos
conteúdos de autorização dos parágrafos 1 e 2 anteriores, em particular, o seu
propósito, o valor máximo da aquisição, o número máximo de acções a adquirir e o
prazo autorizado para fazê-lo;
b. Manutenção dos registos de cada transacção realizada em virtude das autorizações
anteriores;
c. A divulgação pública de transacções que sejam relevantes nos termos da normativa
aplicável antes do final do quarto dia da sessão seguinte à data da execução dessas
transacções ou inferior que estabelecem a normativa vigente;
d. A execução das transacções em termos de tempo, forma e volume de maneira a que
não se perturbe o normal funcionamento do mercado, ou seja, evitar realizar as
operações em momentos delicados da negociação especialmente a abertura e fecho
da sessão, de perturbação do mercado e/ou próximos da publicação de
comunicações relativas a informação privilegiada e/ou a difusão de resultados;
e. Limitar as aquisições a um 25% de volume médio diário de negociação ou a um 50%
de este volume nos termos estabelecidos na normativa aplicável;
f. Não vender durante a execução do programa de recompra previstos no Regulamento
CE nº 2273/2003 da Comissão Europeia, de 22 de Dezembro, ao qual se aplica a
Directiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere a
isenções para programas de recompra e a estabilização de instrumentos financeiros.

Para esse efeito, em caso de aquisições incluídas em programas de recompra de acções,
o Conselho de Administração poderá organizar a separação das aquisições e dos respectivos
regimes de forma consistente com o programa em que estão integradas podendo dar conta
separadamente na comunicação pública que eventualmente efectue.
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PONTO NONO DA ORDEM DO DIA
Delegação no Conselho de Administração da faculdade de emitir uma ou varias vezes,
quaisquer: (i) valores de renda fixa ou instrumentos de divida de natureza análoga (incluindo,
sem carácter limitativo, títulos ou notas promissórias) pelo valor máximo legalmente
permitido, assim como, (ii) valores de renda fixa ou de outro tipo (incluídos warrants)
convertíveis ou permutáveis, à opção do Conselho de Administração, em acções da EDP
Renováveis S.A. ou que deem direito à opção do Conselho de Administração a subscrever ou
adquirir acções da EDP Renováveis, S.A. ou de outras sociedades, por um valor máximo de
trezentos milhões de Euros (€300.000.000) ou o seu equivalente noutra moeda. Delegação da
faculdade, com expressa faculdade de substituição, de fixar critérios para a determinação das
bases e modalidades de conversão ou do direito a subscrever acções e da faculdade de
aumentar o capital social na quantia necessária, assim como, na medida em que a lei assim o
permita, a faculdade de excluir o direito de subscrição preferente dos accionistas.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO NONO
Delegar no Conselho de Administração da Sociedade, em conformidade com o
estabelecido no artigo 297.1 (b), o artigo 401 e seguintes da Ley de Sociedades de Capital (Lei de
Sociedades de Capital Espanhola, de ora em diante) e o artigo 319 do Regulamento do Registo
Mercantil Espanhol e o regime geral sobre emissão de obrigações, pelo prazo de cinco (5) anos
e com expressa faculdade de substituição, da faculdade de emitir uma ou várias vezes quaisquer:
(i) valores de renda fixa ou instrumentos de divida de natureza análoga (incluindo sem carácter
limitativo títulos ou notas promissórias) pelo valor máximo legalmente permitido, assim como,
(ii) valores de renda fixa ou de outro tipo (incluídos warrants) convertíveis ou permutáveis, à
opção do Conselho de Administração, em acções da EDP Renováveis S.A. ou que deem direito à
opção do Conselho de Administração a subscrever ou adquirir acções da EDP Renováveis, S.A.
ou de outras sociedades, por um valor máximo de trezentos milhões de Euros (€300.000.000) ou
o seu equivalente noutra moeda. Delegação da faculdade, com expressa faculdade de
substituição, de fixar critérios para a determinação das bases e modalidades de conversão ou do
direito a subscrever acções, e da faculdade de aumentar o capital social na quantia necessária,
assim como, na medida em que a lei assim o permita, a faculdade de excluir o direito de
subscrição preferente dos accionistas.
A delegação no Conselho de Administração da Sociedade será feita de acordo com as seguintes
condições:
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1.

Valores objeto de emissão. Os valores a que se refere esta delegação poderão ser
obrigações, títulos e demais valores de renda fixa ou instrumentos de divida de natureza
análoga em qualquer das formas admitidas no Direito, incluindo, sem carácter limitativo,
títulos ou obrigações que possam dar direito directa ou indirectamente à aquisição de
accões da Sociedade já em circulação ou de outras sociedades do grupo da Sociedade
ou fora do mesmo, liquidáveis mediante entrega física ou mediante diferenças. Esta
delegação também inclui valores de renda fixa e warrants convertíveis em accões da
Sociedade de nova emissão ou que deem direito à sua subscrição.

2.

Prazo da delegação. A emissão dos valores poderá efectuar-se uma ou varias vezes em
qualquer momento dentro do prazo máximo de cinco (5) anos a contar desde a data da
adoção do presente acordo, no final do quais será cancelada devido ao vencimento, a
parte que não tenha sido exercida.

3.

Valor máximo da delegação. O valor total máximo da emissão ou emissões de valores
que se acordem ao abrigo desta delegação será: (i) o legalmente permitido para valores
de renda fixa ou instrumento de divida de natureza simples e (ii) de trezentos milhões de
euros (€300.000.000), ou o seu equivalente noutra divisa no momento da sua emissão
para valores de renda fixa ou de outro tipo (incluindo warrants) de natureza análoga
convertíveis ou permutáveis.
Para efeito do cálculo do anterior limite, no caso dos warrants ter-se-á em conta a soma
dos valores e preços de exercício dos warrants de cada emissão que se aprove ao abrigo
da presente delegação. Por outro lado, no caso de valores de renda fixa, serão calculados
de acordo com o limite anterior e do saldo dos emitidos ao abrigo da mesma.
Faz-se constar que se aplica à Sociedade a limitação que em matéria de emissão de
obrigações e outros valores reconheçam ou criem divida de acordo com o previsto no
artigo 405 da Lei de Sociedades de Capital Espanhola.

4.

Alcance da delegação. A delegação a que se refere este acordo irá estender-se tão
amplamente quanto a lei assim o exija, à fixação dos distintos aspectos e condições de
cada emissão. Em particular, e a título meramente enunciativo, não limitativo,
corresponderá ao Conselho de Administração da Sociedade determinar, para cada
emissão, o seu valor, sempre dentro dos expressos limites quantitativos globais; o lugar
da emissão (seja este nacional ou estrangeiro) e a moeda ou divisa e, no caso de que seja
estrangeira, sua equivalência em euros; a denominação, já sejam títulos ou obrigações
ou de qualquer outra admitida no Direito; a data ou datas de emissão; quando os valores
não sejam convertíveis, a possibilidade de que sejam convertíveis total ou parcialmente
por accões preexistentes de qualquer tipo da Sociedade ou de outras sociedades do
grupo da Sociedade ou de fora do mesmo e a circunstancia de poder ser convertível
necessária ou voluntariamente e, em último caso, a opcão do titular dos valores ou da
Sociedade ou incorporar um direito de opcão de compra sobre as mencionadas accões;
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o tipo de interesse, datas e procedimentos de pagamento do mesmo; o carácter de
perpetua ou amortizável e neste último caso o prazo de amortização e a data de
vencimento; o tipo de reembolso, primas e lotes, garantias, inclusive hipotecárias; a
forma de representação, mediante títulos ou anotações em conta; o carácter
subordinado dos valores emitidos; o número de valores e o seu valor nominal; a
legislação aplicável, seja nacional ou estrangeira; solicitar, nesse caso, a admissão a
negociação em mercados secundários oficiais ou não oficiais, organizados ou não,
nacionais ou estrangeiros, dos valores que se emitam com os requisitos que em cada
caso exija a normativa vigente; e, em geral, qualquer outra condição da emissão, assim
como, nesse caso, designar o comissário do correspondente sindicato de titulares dos
valores que podem emitir-se e aprovar as regras fundamentais que regulem as relações
jurídicas entre a Sociedade e o sindicato que resultando procedente, possa existir.
A delegação inclui a atribuição ao Conselho de Administração da faculdade de decidir
sobre as condições de amortização, podendo utilizar para esse efeito, quaisquer dos
previstos na Lei de Sociedades de Capital Espanhola. O Conselho de Administração fica
também habilitado para que, quando estime conveniente e condicionado à obtenção
das autorizações necessárias e, nesse caso, à conformidade das assembleias dos
correspondentes sindicatos de titulares dos valores pertinentes, que podem emitir-se
com base nessa autorização, possa modificar os termos e condições de tais valores.
5.

Bases e modalidades da conversão. No caso de emissões de valores de renda fixa
convertíveis em acções da Sociedade realizadas de acordo com os parágrafos anteriores
e a este efeito a determinação das bases e modalidades da conversão, acorda-se
estabelecer os seguintes critérios:
(i)

Os valores que se emitam ao abrigo deste acordo poderão ser convertíveis, total
ou parcialmente, em acções de nova emissão da Sociedade, ordinárias ou de
qualquer tipo, como consequência de uma relação de conversão fixa
(determinada ou determinável) ou variável, com a periodicidade e durante o
prazo que se estabeleça no acordo de emissão e que não poderá exceder vinte
(20) anos contados desde a correspondente data de emissão.

(ii)

O Conselho de Administração fica com a faculdade de determinar se os valores
de renda fixa convertíveis são necessária ou voluntariamente convertíveis e no
caso em que sejam voluntariamente, por opção dos seus titulares ou por opção
da Sociedade, de modo a que a Sociedade possa sempre optar pela sua
amortização em efectivo.

(iii)

Para efeito da conversão, os valores de renda fixa avaliam-se pelo seu valor
nominal podendo incluir ou não os interesses devidos e não pagos no momento
da sua conversão.
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(iv)

No caso de emissão com conversão fixa, as acções avaliam-se a efeitos da
conversão, ao câmbio fixo que se determine no acordo do Conselho de
Administração no qual se faça uso dessa delegação ou o câmbio determinado
nessa data ou datas se indique no próprio acordo do Conselho de Administração
e nesse caso em função do valor de cotação, durante um período a determinar
pelo Conselho de Administração, com ou sem desconto.

(v)

Também poderá acordar-se a emissão de valores de renda fixa convertíveis com
uma relação de conversão variável. Neste caso, o preço das acções a efeitos de
conversão será nesse caso a média aritmética dos preços de fecho das acções da
sociedade durante um período a determinar pelo Conselho de Administração.

(vi)

O Conselho de Administração poderá estabelecer que a Sociedade reserve o
direito de optar, em qualquer momento, entre a conversão em acções novas da
Sociedade ou a entrega de acções já existentes da Sociedade, definindo a
natureza das acções a entregar no momento da realização da conversão,
podendo inclusive optar por entregar uma combinação de acções de nova
emissão da Sociedade com acções preexistentes, respeitando sempre a
igualdade de tratamento entre todos os titulares de valores que convertam numa
mesma data. A Sociedade poderá igualmente optar por pagar um valor em
efectivo, em substituição da sua obrigação de entrega das acções, total ou
parcialmente.

(vii)

Quando se proceda à conversão, as frações da acção que, nesse caso,
corresponda entregar ao titular dos valores serão arredondados na forma que
determine o Conselho de Administração, e cada titular poderá receber, se assim
o estabelecer o Conselho de Administração, no caso de arredondamento por
defeito, a diferença em efectivo, que possa ocorrer nesse momento.

(viii)

Em nenhum caso, para a entrega de novas acções, o valor da acção com efeito da
relação de conversão dos valores por acções, poderá ser inferior ao seu valor
nominal. Nesse sentido e de acordo com o previsto na Lei de Sociedades de
Capital Espanhola, os valores de renda fixa convertíveis não poderão emitir-se
com um valor inferior ao seu valor nominal nem poderão ser convertidos esses
valores em acções quando o valor nominal deles seja inferior a estas.

(ix)

No momento da aprovação da emissão de valores convertíveis ao abrigo da
autorização conferida pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração
emitirá um relatório detalhando, com base nos critérios anteriormente descritos,
as bases e modalidades da conversão especificamente aplicáveis à indicada
emissão que se juntará ao correspondente relatório de um auditor de contas
diferente do da Sociedade, ambos previstos na Lei de Sociedades de Capital
Espanhola.
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6.

Ampliação de capital. A delegação a favor do Conselho de Administração aqui prevista
compreende, a título enunciativo, e não limitativo, as seguintes faculdades:
(i)

Na medida em que assim o permita a normativa aplicável, a faculdade para que o
Conselho de Administração exclua, total ou parcialmente, o direito de subscrição
preferente dos accionistas quando assim justifique o interesse da Sociedade.

(ii)

Em conformidade com o previsto na Lei de Sociedades de Capital Espanhola, a
faculdade de aumentar o capital social, uma ou várias vezes, na quantia necessária
para atender às solicitações de conversão de valores convertíveis emitidos
conforme a presente delegação. Esta faculdade só poderá ser exercida na medida
em que o Conselho de Administração não exceda esses aumentos, juntamente
com quaisquer outros aumentos de capital que possa realizar em virtude de outras
delegações para aumentar o capital social, o limite da metade do valor do capital
social previsto na Lei de Sociedades de Capital Espanhola e contabilizado no
momento da presente autorização. Esta autorização para aumentar o capital social
inclui a faculdade de emitir e colocar em circulação, uma ou varias vezes, as acções
representativas do mesmo que sejam necessárias para efeito da conversão, assim
como, de acordo com o previsto na Lei de Sociedades de Capital Espanhola, dar
nova redação ao artigo dos Estatutos Sociais relativo ao valor do capital social e
para, nesse caso, anular a parte do aumento de capital que não seja necessária
para a conversão em acções. De acordo com o previsto na Lei de Sociedades de
Capital Espanhola, os aumentos de capital realizados para atender a essas
solicitações de conversão não terá lugar ao direito de subscrição preferente dos
accionistas da Sociedade.
O Conselho de Administração fica com a faculdade de solicitar a admissão a
cotação de novas acções que possam emitir-se em qualquer Bolsa de Valores ou
mercado regulado, nacional ou estrangeiro, nos termos da legislação aplicável.

(iii)

7.

A faculdade de definir as bases e modalidades de conversão tendo em conta os
critérios estabelecidos no ponto 5 anterior, e em geral, e nos seus termos mais
amplos, a determinação das condições que resultem necessárias ou convenientes
para a emissão. O Conselho de Administração, nas futuras Assembleias Gerais que
celebre a Sociedade, informará os accionistas do uso que se faça até ao momento
da delegação para emissão de valores de renda fixa convertíveis em acções da
Sociedade.

Warrants. As regras previstas nos anteriores pontos 5 e 6, resultarão da aplicação,
mutatis mutantis, no caso de emissão de warrants ou outros valores análogos que
possam dar direito, directa ou indirectamente, à subscrição de acções de nova emissão
da Sociedade, compreendendo a delegação das mais amplas faculdades, com o mesmo
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alcance dos parágrafos anteriores, para decidir tudo o que estime conveniente em
relação com essa classe de valores.
8.

Admissão à negociação. A Sociedade solicitará, quando assim o entenda, a admissão à
negociação em mercados secundários oficiais ou não oficiais, organizados ou não,
nacionais ou estrangeiros, de valores que se emitam em virtude dessa delegação,
facultando o Conselho de Administração para a realização dos tramites e actuações
necessários para a admissão a cotização nos organismos competentes dos distintos
mercados de valores nacionais e estrangeiros.

9.

Garantia de emissão de valores de renda fixa realizadas por sociedades do grupo. O
Conselho de Administração da Sociedade fica igualmente habilitado para garantir em
nome da Sociedade, dentro dos limites anteriormente assinalados, as novas emissões de
valores (incluídos convertíveis e permutáveis) que, durante o prazo de vigência do
presente acordo, possam ser realizados por empresa do grupo.

10.

Faculdades de delegação e substituição e de outorgamento de poderes. É atribuída ao
Conselho de Administração a faculdade para delegar a favor da Comissão Executiva ou
de qualquer dos Administradores com as faculdades conferidas ao abrigo deste acordo e
para os quais outorguem os poderes pertinentes para a realização destas faculdades.
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Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos.
No caso de qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol,
esta última prevalecerá.

RELATÓRIO JUSTIFICATIVO SOBRE A PROPOSTA DE ACORDO DE DELEGAÇÃO NO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE EMISSÃO DE VALORES DE RENDA FIXA E INSTRUMENTOS
DE NATUREZA ANÁLOGA POR PARTE DA SOCIEDADE
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA REUNIÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020
(Ponto Nono da Ordem do Dia)
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1.

OBJECTO DO RELATÓRIO
O presente Relatório formulado pelo Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A.
(de ora em diante “EDP Renováveis” ou a “Sociedade”), é apresentado com o objectivo de
justificar a proposta de acordo que se submete como ponto nono da Ordem do Dia, à
aprovação da Assembleia Geral de Accionistas da EDP Renováveis convocada para o próximo
dia 26 de Março de 2020, às 12h, em primeira convocatória e no dia 2 de Abril de 2020, às
12h em segunda convocatória.
A proposta de acordo consiste na delegação ao Conselho de Administração da faculdade de:
(i) emitir, uma ou varias vezes, quaisquer valores de renda fixa ou instrumentos de divida de
natureza análoga (incluindo, sem carácter limitativo, títulos ou notas promissórias) pelo
valor máximo legalmente permitido, assim como, (ii) valores de renda fixa ou de outro tipo
(incluídos warrants) convertíveis ou permutáveis, à opção do Conselho de Administração,
em acções da EDP Renováveis S.A. ou que deem direito à opção do Conselho de
Administração a subscrever ou adquirir acções da EDP Renováveis, S.A. ou de outras
sociedades, por um valor máximo de trezentos milhões de Euros (€300.000.000) ou o seu
equivalente noutra moeda; e (ii) de aumentar o capital social na quantia necessária para
atender à conversão dos valores de renda fixa convertíveis e/ou exercício dos warrants sobre
accões de nova criação.

2.

NORMATIVA APLICÁVEL
De acordo com as disposições dos artigos 319 do Regulamento do Registo Mercantil
espanhol, e 406 da Ley de sociedades de capital, a Assembleia Geral de Accionistas poderá
delegar nos administradores a faculdade de emitir obrigações ou outros valores que
reconheçam ou criem divida fixando um prazo de exercício para essa faculdade de um
máximo de cinco (5) anos.
Por outro lado, a possibilidade de delegar nos administradores a faculdade de emitir
obrigações convertíveis resulta por analogia da possibilidade de delegar nos administradores
a faculdade de acordar em uma ou várias vezes o aumento do capital social conforme o
disposto no artigo 297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital Espanhola.
Por último, e em relação à exigência do presente relatório, o artigo 286 da Lei de Sociedades
de Capital Espanhola, relativo à modificação dos estatutos em relação com o artigo 297.1 b)
estabelece a obrigação dos administradores redigirem um relatório que justifique a proposta
de acordo da delegação.

3.

JUSTIFICACÃO DA PROPOSTA
A proposta de delegação no Conselho de Administração da faculdade de emitir quaisquer
valores de renda fixa ou instrumentos de divida análoga justifica-se pela conveniência de
dispor das faculdades delegadas admitidas pela normativa vigente para estar em todo
momento em condições de captar nos mercados primários de valores os fundos que
2

resultem necessários para uma adequada gestão dos interesses sociais de acordo com a
prática habitual nas sociedades cotadas.
A delegação da proposta dotaria o Conselho de Administração de margem de manobra e de
capacidade de resposta que requer o meio competitivo no qual opera a Sociedade e no qual,
com frequência, o êxito de uma iniciativa estratégica ou de uma operação financeira
depende da possibilidade de levar a cabo com rapidez, sem dilações e custos que
inevitavelmente pressupões uma convocatória e a celebração de uma Assembleia Geral de
Accionistas.
Nesse sentido, a aprovação da proposta, facultará ao Conselho de Administração da
Sociedade, caso resulte necessário, captar os recursos necessários de forma ágil e
aproveitando as oportunidades pontuais que possam surgir no mercado e que resultem mais
vantajosas para a Sociedade.
4.

ELEMENTO BÁSICOS DA PROPOSTA
Tendo em conta o supra exposto, submete-se à consideração da Assembleia Geral de
Accionistas uma proposta de acordo que incorpora os seguintes elementos básicos:
1.

Valores objecto de emissão.
A proposta atribui ao Conselho de Administração a faculdade de emitir obrigações,
títulos ou demais valores de renda fixa ou instrumentos de divida de natureza análoga,
tanto simples, convertíveis e/ou permutáveis, assim como warrants sobre ações da
Sociedade, ou de outras sociedades, de nova emissão ou em circulação.

2.

Prazo da delegação.
A emissão de valores poderá efectuar-se em uma ou varias vezes em qualquer
momento dentro do prazo máximo de cinco (5) anos estabelecido no artigo 319.2 do
Regulamento do Registo Mercantil.

3.

Valor máximo da delegação.
O acordo submetido à aprovacão da Assembleia Geral de Accionistas estabelece como
limite quantitativo máximo os valores que se emitam (i) legalmente permitido para
valores de renda fixa ou instrumentos de divida de natureza simples e (ii) de trezentos
milhões de euros (€3000.000.000), ou o seu equivalente noutra moeda no momento
da emissão para valores de renda fixa ou de outro tipo (incluindo warrants) de
natureza análoga cervertíveis e permutáveis.
O Conselho de Administração considera conveniente que os limites da autorização que
se solicita à Assembleia Geral de Accionistas sejam suficientemente amplos para
permitir a captação de fundos nos mercados de capitais na quantia que possa resultar
conveniente para os fins que o requeiram e em condições vantajosas para a Sociedade.
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4.

Alcance da delegação.
A delegação a favor do Conselho de Administração inclui, tão amplamente quanto
requeira no Direito, a fixação dos distintos aspectos e condições de cada emissão.
De modo que, a título meramente enunciativo, não limitativo, corresponderá ao
Conselho de Administração da Sociedade determinar para cada emissão: (i) o seu
valor, (ii) o lugar da emissão, (iii) a moeda ou divisa, e no caso de ser estrangeira, a sua
equivalência em euros, (iv) a sua natureza, (v) a data(s) de emissão, (vi) as condições
em que os valores podem ser permutáveis total ou parcialmente, (vii) o tipo de
interesse, (viii) datas e procedimentos de pagamento do vale, (ix) o carácter perpétuo
ou amortizável, a data de vencimento e as condições de amortização, (x) o tipo de
reembolso, primas e lotes, (xi) as garantias, (xii) a forma de representação, (xiii) o
carácter subordinado dos valores emitidos, (xiv) o número de valores e seu valor
nominal, (xv) a legislação aplicável, (xvi) a solicitação da admissão a negociação em
mercados secundários, (xvi) a designação do comissário do correspondente sindicato
de titulares de valores, (xvii) a aprovação das regras fundamentais que regem as
relações jurídicas entre a Sociedade e o sindicato de titulares dos valores, (xviii) a
modificação dos termos e condições dos valores emitidos, prévia obtenção das
autorizações que podem ser necessárias e (xix) em geral, fixar qualquer outra condição
da emissão.

5.

Bases e modalidades da conversão.
O acordo que se submete à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas estabelece
as bases e modalidades da conversão e permuta de obrigações ou títulos em açcões,
assim como de warrants, facultando ao Conselho de Administração o
desenvolvimento e a concretização de cada emissão das bases e modalidades da
conversão, da permuta ou do exercício dos direitos para cada emissão concreta,
dentro dos limites e de acordo com os critérios estabelecidos pela Assembleia Geral
de Accionistas.
Estabelece-se também que no momento de aprovação de uma emissão de valores
convertíveis ao abrigo da autorização conferida pela Assembleia Geral, o Conselho de
Administração emitirá um relatório desenvolvendo e concretizando as bases e
modalidades da conversão especificamente aplicáveis cada emissão a qual se
acompanhará do correspondente relatório do auditor de contas diferente do da
Sociedade, ambos previstos na Lei de Sociedades de Capital Espanhola.

6.

Ampliacão de capital.
A delegação a favor do Conselho de Administração aqui prevista compreende para o
caso de que se decida emitir valores que sejam convertíveis em acções de nova
emissão da própria Sociedade, a faculdade de acordar os aumentos de capital
necessários para atender à conversão desses instrumentos.
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Os aumentos de capital estarão sujeitos ao limite geral de não poderem exceder a
metade do valor do capital social ao tempo da adopção do presente acordo segundo
estabelece o artigo 297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital Espanhola, devendo
tomar-se em consideração para estes efeitos os aumentos que tenham sido acordados
ao abrigo de outras delegações para aumentar o capital social com as quais conte o
Conselho de Administração.
Propõe-se também facultar ao Conselho de Administração poder solicitar a cotação
de novas acções que possam emitir-se em qualquer Bolsa de Valores ou mercado
regulado, nacional ou estrangeiro, nos termos da legislação aplicável.
Por último, e na medida em que a normativa aplicável assim o permita, considera-se
oportuno facultar ao Conselho de Administração para que possa excluir, total ou
parcialmente, o direito de subscrição preferente dos accionistas quando assim o
justifique o interesse da Sociedade.
7.

Warrants.
Propõe-se que o estabelecido nos anteriores pontos 5 e 6 resulte de aplicação, mutatis
mutantis, no caso de emissão de warrants ou de outros valores análogos que possam
dar direito directa ou indirectamente à subscrição de acções de nova emissão da
Sociedade compreendendo a delegação a favor do Conselho de Administração das
mais amplas faculdades para decidir tudo o que estime conveniente em relação com
essa classe de valores.

8.

Admissão a negociação.
Propõe-se facultar ao Conselho de Administração para a realização dos procedimentos
e actuações necessárias para a admissão á negociação nos mercados secundários
oficiais ou não oficiais, organizados ou não, nacionais ou estrangeiros, dos valores que
se emitam em virtude da delegação.

9.

Garantia de emissão de valores de renda fixa realizadas por sociedades do grupo.
A proposta inclui habilitar o Conselho de Administração da Sociedade, de forma a
garantir em nome da Sociedade, dentro dos limites anteriormente assinalados, as
novas emissões de valores (incluído convertíveis ou permutáveis) que, durante o prazo
de vigência do acordo proposto, podem levar a cabo sociedades pertencentes ao
grupo da Sociedade.

10.

Faculdades de delegação e substituição e de outorgamento de poderes.
Com o objectivo de dar cumprimento ao estabelecido no artigo 249.bis.l) da Lei de
Sociedades de Capital Espanhola, propõe-se habilitar o Conselho de Administração
para que possa delegar a favor da Comissão Executiva ou de qualquer dos
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Administradores as faculdades conferidas em virtude do acordo proposto e para que
outorguem os poderes pertinentes para o desenvolvimento dessas faculdades
delegadas.
5.

PROPOSTA DE ACORDO.

O Conselho de Administração da Sociedade propõe à Assembleia Geral de Accionistas da EDP
RENOVÁVEIS S.A., a seguinte proposta de acordo referida no Ponto Nono da Ordem do Dia:
“Delegar no Conselho de Administração da Sociedade, em conformidade com o estabelecido
no artigo 297.1 (b), o artigo 401 e seguintes da Ley de Sociedades de Capital (Lei de Sociedades de
Capital Espanhola, de ora em diante) e o artigo 319 do Regulamento do Registo Mercantil Espanhol
e o regime geral sobre emissão de obrigações, pelo prazo de cinco (5) anos e com expressa
faculdade de substituição, da faculdade de emitir uma ou várias vezes quaisquer: (i) valores de
renda fixa ou instrumentos de divida de natureza análoga (incluindo sem carácter limitativo títulos
ou notas promissórias) pelo valor máximo legalmente permitido, assim como, (ii) valores de renda
fixa ou de outro tipo (incluídos warrants) convertíveis ou permutáveis, à opção do Conselho de
Administração, em acções da EDP Renováveis S.A. ou que deem direito à opção do Conselho de
Administração a subscrever ou adquirir acções da EDP Renováveis, S.A. ou de outras sociedades,
por um valor máximo de trezentos milhões de Euros (€300.000.000) ou o seu equivalente noutra
moeda. Delegação da faculdade, com expressa faculdade de substituição, de fixar critérios para a
determinação das bases e modalidades de conversão ou do direito a subscrever acções, e da
faculdade de aumentar o capital social na quantia necessária, assim como, na medida em que a lei
assim o permita, a faculdade de excluir o direito de subscrição preferente dos accionistas.
1.

Valores objeto de emissão. Os valores a que se refere esta delegação poderão ser
obrigações, títulos e demais valores de renda fixa ou instrumentos de divida de natureza
análoga em qualquer das formas admitidas no Direito, incluindo, sem carácter limitativo,
títulos ou obrigações que possam dar direito directa ou indirectamente à aquisição de
accões da Sociedade já em circulação ou de outras sociedades do grupo da Sociedade ou
fora do mesmo, liquidáveis mediante entrega física ou mediante diferenças. Esta delegação
também inclui valores de renda fixa e warrants convertíveis em accões da Sociedade de
nova emissão ou que deem direito à sua subscrição.

2.

Prazo da delegação. A emissão dos valores poderá efectuar-se uma ou varias vezes em
qualquer momento dentro do prazo máximo de cinco (5) anos a contar desde a data da
adoção do presente acordo, no final do quais será cancelada devido ao vencimento, a parte
que não tenha sido exercida.

3.

Valor máximo da delegação. O valor total máximo da emissão ou emissões de valores que
se acordem ao abrigo desta delegação será: (i) o legalmente permitido para valores de
renda fixa ou instrumento de divida de natureza simples e (ii) de trezentos milhões de euros
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(€300.000.000), ou o seu equivalente noutra divisa no momento da sua emissão para
valores de renda fixa ou de outro tipo (incluindo warrants) de natureza análoga convertíveis
ou permutáveis.
Para efeito do cálculo do anterior limite, no caso dos warrants ter-se-á em conta a soma
dos valores e preços de exercício dos warrants de cada emissão que se aprove ao abrigo
da presente delegação. Por outro lado, no caso de valores de renda fixa, serão calculados
de acordo com o limite anterior e do saldo dos emitidos ao abrigo da mesma.
Faz-se constar que se aplica à Sociedade a limitação que em matéria de emissão de
obrigações e outros valores reconheçam ou criem divida de acordo com o previsto no artigo
405 da Lei de Sociedades de Capital Espanhola.
4.

Alcance da delegação. A delegação a que se refere este acordo irá estender-se tão
amplamente quanto a lei assim o exija, à fixação dos distintos aspectos e condições de cada
emissão. Em particular, e a título meramente enunciativo, não limitativo, corresponderá ao
Conselho de Administração da Sociedade determinar, para cada emissão, o seu valor,
sempre dentro dos expressos limites quantitativos globais; o lugar da emissão (seja este
nacional ou estrangeiro) e a moeda ou divisa e, no caso de que seja estrangeira, sua
equivalência em euros; a denominação, já sejam títulos ou obrigações ou de qualquer outra
admitida no Direito; a data ou datas de emissão; quando os valores não sejam convertíveis,
a possibilidade de que sejam convertíveis total ou parcialmente por accões preexistentes
de qualquer tipo da Sociedade ou de outras sociedades do grupo da Sociedade ou de fora
do mesmo e a circunstancia de poder ser convertível necessária ou voluntariamente e, em
último caso, a opcão do titular dos valores ou da Sociedade ou incorporar um direito de
opcão de compra sobre as mencionadas accões; o tipo de interesse, datas e procedimentos
de pagamento do mesmo; o carácter de perpetua ou amortizável e neste último caso o
prazo de amortização e a data de vencimento; o tipo de reembolso, primas e lotes,
garantias, inclusive hipotecárias; a forma de representação, mediante títulos ou anotações
em conta; o carácter subordinado dos valores emitidos; o número de valores e o seu valor
nominal; a legislação aplicável, seja nacional ou estrangeira; solicitar, nesse caso, a
admissão a negociação em mercados secundários oficiais ou não oficiais, organizados ou
não, nacionais ou estrangeiros, dos valores que se emitam com os requisitos que em cada
caso exija a normativa vigente; e, em geral, qualquer outra condição da emissão, assim
como, nesse caso, designar o comissário do correspondente sindicato de titulares dos
valores que podem emitir-se e aprovar as regras fundamentais que regulem as relações
jurídicas entre a Sociedade e o sindicato que resultando procedente, possa existir.
A delegação inclui a atribuição ao Conselho de Administração da faculdade de decidir sobre
as condições de amortização, podendo utilizar para esse efeito, quaisquer dos previstos na
Lei de Sociedades de Capital Espanhola. O Conselho de Administração fica também
habilitado para que, quando estime conveniente e condicionado à obtenção das
autorizações necessárias e, nesse caso, à conformidade das assembleias dos
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correspondentes sindicatos de titulares dos valores pertinentes, que podem emitir-se com
base nessa autorização, possa modificar os termos e condições de tais valores.
5.

Bases e modalidades da conversão. No caso de emissões de valores de renda fixa
convertíveis em acções da Sociedade realizadas de acordo com os parágrafos anteriores e
a este efeito a determinação das bases e modalidades da conversão, acorda-se estabelecer
os seguintes critérios:
(i)

Os valores que se emitam ao abrigo deste acordo poderão ser convertíveis, total ou
parcialmente, em acções de nova emissão da Sociedade, ordinárias ou de qualquer
tipo, como consequência de uma relação de conversão fixa (determinada ou
determinável) ou variável, com a periodicidade e durante o prazo que se estabeleça
no acordo de emissão e que não poderá exceder vinte (20) anos contados desde a
correspondente data de emissão.

(ii)

O Conselho de Administração fica com a faculdade de determinar se os valores de
renda fixa convertíveis são necessária ou voluntariamente convertíveis e no caso
em que sejam voluntariamente, por opção dos seus titulares ou por opção da
Sociedade, de modo a que a Sociedade possa sempre optar pela sua amortização
em efectivo.

(iii)

Para efeito da conversão, os valores de renda fixa avaliam-se pelo seu valor nominal
podendo incluir ou não os interesses devidos e não pagos no momento da sua
conversão.

(iv)

No caso de emissão com conversão fixa, as acções avaliam-se a efeitos da
conversão, ao câmbio fixo que se determine no acordo do Conselho de
Administração no qual se faça uso dessa delegação ou o câmbio determinado nessa
data ou datas se indique no próprio acordo do Conselho de Administração e nesse
caso em função do valor de cotação, durante um período a determinar pelo
Conselho de Administração, com ou sem desconto.

(v)

Também poderá acordar-se a emissão de valores de renda fixa convertíveis com
uma relação de conversão variável. Neste caso, o preço das acções a efeitos de
conversão será nesse caso a média aritmética dos preços de fecho das acções da
sociedade durante um período a determinar pelo Conselho de Administração.

(vi)

O Conselho de Administração poderá estabelecer que a Sociedade reserve o direito
de optar, em qualquer momento, entre a conversão em acções novas da Sociedade
ou a entrega de acções já existentes da Sociedade, definindo a natureza das acções
a entregar no momento da realização da conversão, podendo inclusive optar por
entregar uma combinação de acções de nova emissão da Sociedade com acções
preexistentes, respeitando sempre a igualdade de tratamento entre todos os
titulares de valores que convertam numa mesma data. A Sociedade poderá
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igualmente optar por pagar um valor em efectivo, em substituição da sua obrigação
de entrega das acções, total ou parcialmente.

6.

(vii)

Quando se proceda à conversão, as frações da acção que, nesse caso, corresponda
entregar ao titular dos valores serão arredondados na forma que determine o
Conselho de Administração, e cada titular poderá receber, se assim o estabelecer o
Conselho de Administração, no caso de arredondamento por defeito, a diferença
em efectivo, que possa ocorrer nesse momento.

(viii)

Em nenhum caso, para a entrega de novas acções, o valor da acção com efeito da
relação de conversão dos valores por acções, poderá ser inferior ao seu valor
nominal. Nesse sentido e de acordo com o previsto na Lei de Sociedades de Capital
Espanhola, os valores de renda fixa convertíveis não poderão emitir-se com um
valor inferior ao seu valor nominal nem poderão ser convertidos esses valores em
acções quando o valor nominal deles seja inferior a estas.

(ix)

No momento da aprovação da emissão de valores convertíveis ao abrigo da
autorização conferida pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração emitirá
um relatório detalhando, com base nos critérios anteriormente descritos, as bases
e modalidades da conversão especificamente aplicáveis à indicada emissão que se
juntará ao correspondente relatório de um auditor de contas diferente do da
Sociedade, ambos previstos na Lei de Sociedades de Capital Espanhola.

Ampliação de capital. A delegação a favor do Conselho de Administração aqui prevista
compreende, a título enunciativo, não limitativo, as seguintes faculdades:
(i)

Na medida em que assim o permita a normativa aplicável, a faculdade para que o
Conselho de Administração exclua, total ou parcialmente, o direito de subscrição
preferente dos accionistas quando assim justifique o interesse da Sociedade.

(ii)

Em conformidade com o previsto na Lei de Sociedades de Capital Espanhola, a
faculdade de aumentar o capital social, uma ou várias vezes, na quantia necessária
para atender às solicitações de conversão de valores convertíveis emitidos conforme
a presente delegação. Esta faculdade só poderá ser exercida na medida em que o
Conselho de Administração não exceda esses aumentos, juntamente com quaisquer
outros aumentos de capital que possa realizar em virtude de outras delegações para
aumentar o capital social, o limite da metade do valor do capital social previsto na
Lei de Sociedades de Capital Espanhola e contabilizado no momento da presente
autorização. Esta autorização para aumentar o capital social inclui a faculdade de
emitir e colocar em circulação, uma ou varias vezes, as acções representativas do
mesmo que sejam necessárias para efeito da conversão, assim como, de acordo com
o previsto na Lei de Sociedades de Capital Espanhola, dar nova redação ao artigo dos
Estatutos Sociais relativo ao valor do capital social e para, nesse caso, anular a parte
do aumento de capital que não seja necessária para a conversão em acções. De
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acordo com o previsto na Lei de Sociedades de Capital Espanhola, os aumentos de
capital realizados para atender a essas solicitações de conversão não terá lugar ao
direito de subscrição preferente dos accionistas da Sociedade.
O Conselho de Administração fica com a faculdade de solicitar a admissão a cotação
de novas acções que possam emitir-se em qualquer Bolsa de Valores ou mercado
regulado, nacional ou estrangeiro, nos termos da legislação aplicável.
(iii)

A faculdade de definir as bases e modalidades de conversão tendo em conta os
critérios estabelecidos no ponto 5 anterior, e em geral, e nos seus termos mais
amplos, a determinação das condições que resultem necessárias ou convenientes
para a emissão. O Conselho de Administração, nas futuras Assembleias Gerais que
celebre a Sociedade, informará os accionistas do uso que se faça até ao momento da
delegação para emissão de valores de renda fixa convertíveis em acções da
Sociedade.

7.

Warrants. As regras previstas nos anteriores pontos 5 e 6, resultarão da aplicação, mutatis
mutantis, no caso de emissão de warrants ou outros valores análogos que possam dar
direito, directa ou indirectamente, à subscrição de acções de nova emissão da Sociedade,
compreendendo a delegação das mais amplas faculdades, com o mesmo alcance dos
parágrafos anteriores, para decidir tudo o que estime conveniente em relação com essa
classe de valores.

8.

Admissão à negociação. A Sociedade solicitará, quando assim o entenda, a admissão à
negociação em mercados secundários oficiais ou não oficiais, organizados ou não, nacionais
ou estrangeiros, de valores que se emitam em virtude dessa delegação, facultando o
Conselho de Administração para a realização dos tramites e actuações necessários para a
admissão a cotização nos organismos competentes dos distintos mercados de valores
nacionais e estrangeiros.

9.

Garantia de emissão de valores de renda fixa realizadas por sociedades do grupo. O
Conselho de Administração da Sociedade fica igualmente habilitado para garantir em nome
da Sociedade, dentro dos limites anteriormente assinalados, as novas emissões de valores
(incluídos convertíveis e permutáveis) que, durante o prazo de vigência do presente acordo,
possam ser realizados por empresa do grupo.

10.

Faculdades de delegação e substituição e de outorgamento de poderes. É atribuída ao
Conselho de Administração a faculdade para delegar a favor da Comissão Executiva ou de
qualquer dos Administradores com as faculdades conferidas ao abrigo deste acordo e para
os quais outorguem os poderes pertinentes para a realização destas faculdades.”
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Em Lisboa (Portugal), a 19 de Fevereiro de 2020.
O Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A.
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Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO DÉCIMO DA ORDEM DO DIA
Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração
da EDP Renováveis S.A.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO
Aprovar a Declaração sobre a Política de Remuneração dos membros do Conselho de
Administração da EDP Renováveis, S.A.

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de qualquer
discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol,
esta última prevalecerá.

DECLARAÇÃO SOBRE A POLITICA DE REMUNERAÇÕES
A formulação da proposta da Politica de Remunerações dos membros do Conselho de Administração
compete à Comissão de Nomeações e Remunerações, nomeada pelo Conselho de Administração.
Esta Comissão definiu a remuneração a atribuir aos Administradores e membros da Comissão Executiva,
procurando reflectir o desempenho de cada um dos seus membros em cada ano do mandato, mediante
o estabelecimento – para os membros da Comissão Executiva - de uma componente variável que seja
consistente com a maximização dos resultados a longo prazo da Empresa (remuneração variável anual
e plurianual para um período de três anos), e planos de incentivo de longo prazo pela realização dos
objetivos mais exigentes do plano de negócios, garantindo desta forma o alinhamento do desempenho
dos órgãos de administração com os interesses dos accionistas.
A política de remunerações, proposta pela Comissão de Nomeações e Remunerações para o período
2020-2022, e que é submetida à aprovação pela Assembleia Geral de Accionistas, estabelece princípios
muito semelhantes relativamente àqueles que regiam a política de remunerações anteriores, os quais
consistem numa remuneração fixa para todos os membros do Conselho de Administração e uma
remuneração variável, com uma componente anual e uma componente plurianual, para os membros da
Comissão Executiva.

Remuneração Fixa
Para o período de 2020-2022, a remuneração fixa fica o que foi aprovada pela Assembleia Geral de
Accionistas para a Política anterior.
Tal como ocorreu durante a vigência das políticas de remunerações anteriores, e conforme a informação
submetida à Assembleia Geral de Accionistas em exercícios anteriores, a EDP Renováveis celebrou um
contrato de Serviços de Gestão com a EDP, segundo a qual a EDP Renováveis paga à EDP um montante
(management fee) por serviços de gestão prestados pela última que, desde Maio de 2012 e de forma
coerente com a composição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, incluem serviços
de gestão executivos e não executivos. À data de hoje e através deste contrato, a EDP presta à EDP
Renováveis serviços de gestão correspondentes a um administrador executivo e três administradores
não executivos.

Os administradores não executivos poderão optar por uma remuneração fixa ou por senhas de
assistência por cada reunião, de valor equivalente à remuneração fixa proposta para o administrador,
tendo em consideração as funções desempenhadas.
O Plano de Pensões funciona como um complemento efectivo de reforma para os membros da Comissão
Executiva correspondente a uma percentagem entre 3% e 6% da respectiva remuneração anual.

Os Administradores não obtêm, a título de remuneração, qualquer benefício não pecuniário relevante.

Remuneração variável anual e plurianual
A remuneração variável anual e plurianual aplica-se unicamente aos membros da Comissão Executiva.
A remuneração variável anual e plurianual consiste numa percentagem da componente fixa anual, com
peso superior para a componente plurianual em comparação com a anual (120% vs 80%). Assim, o valor
da remuneração variável pode variar entre 0% e 85%, de 80% da remuneração bruta fixa anual, no caso
da variável anual, e entre 0% e 85%, de 120% da remuneração bruta fixa anual, no caso da plurianual.
Tais percentagens são aplicáveis sobre (i) a remuneração bruta fixa anual para o caso do CEO, e (ii)
250.000 Euros para os outros membros da Comissão Executiva.
Os indicadores que servem de base para determinar os montantes da remuneração variável anual e
plurianual para cada ano do período são os propostos pela Comissão de Nomeações e Retribuições, com
o objetivo de que estejam alinhados com os pilares estratégicos da Empresa: crescimento, controlo de
risco e eficiência. Estes são iguais para todos os membros da Comissão Executiva, mas com objetivos
específicos de plataforma para os COOs.
A nova Política 2020-2022 estabelece que os indicadores devem ser definidos de acordo com 6 clusters:
(i) accionistas, (ii) pessoas, (iii) meio ambiente e comunidades, (iv) ativos e operações, (v) inovação e
parceiros e (vi) clientes; cada um dos quais deve ter pelo menos um indicador.
Os indicadores estabelecidos conforme estabelecido na tabela em abaixo, serão aplicáveis aos exercícios
2020-2022, sem prejuízo dos ajustes que podem ser propostos para cada ano pela Comissão de
Nomeações e Remunerações.

Para o caso do COO Offshore, COO da Europa e COO da América do Norte, haverá uma avaliação
qualitativa por parte do CEO que terá um peso de 20% para remuneração variável anual, e 32% para
remuneração variável plurianual.

Incentivos Complementares de longo Prazo
A Comissão de Nomeações e de Remuneração concebeu um novo Programa Complementário de
Incentivo de Longo Prazo (LTICP) homogêneo, aplicável aos três COOs, e anulando aquele que já existia
para o COO da América do Norte y o COO Offshore.
Este programa tem as seguintes características: (i) o prazo é de 4 anos (2019-2022), (ii) o target award
(TA) é de 4*50% da remuneração base anual de cada COO; (iii) os indicadores são consistentes ano a
ano, e foram projetados especificamente para cada COO e alinhados com o plano de negócios; (iv) a
medição objetivos é anual, mas a avaliação do cumprimento e o pagamento ocorrerão apenas no final
do período do programa; e (v) o pagamento será de acordo com o grau do cumprimento e com um cap
de 120% do TA.

Conclusão
Em conclusão, a política de remunerações contém elementos determinantes para fomentar um
desempenho da gestão da Empresa que não se centre unicamente nos objectivos a curto prazo, mas
também que integre no seu resultado os interesses da Empresa e dos accionistas a médio e longo prazo.
Tais elementos são: (i) a determinação dos indicadores de acordo com os 6 clusters indicados, (ii) os
pesos relativos atribuídos a cada um dos indicadores para o cálculo da remuneração variável anual ,
plurianual, e no caso, dos LTICPs; (iii) a relevância associada ao cumprimento dos mesmos na plataforma,
no caso dos COOs, (iv) no período de três anos considerado para a determinação do valor da
componente variável plurianual da remuneração, bem como o período de quatro anos para a
determinação do LTICP, (v) o diferimento do pagamento de três anos do variável anual conforme
recomendado pela CMVM como prática de bom governo; o seu pagamento está condicionado à não
existência de ilegalidades intencionais conhecidas depois da avaliação e nos casos em que seja posta em
causa a sustentabilidade do desempenho da Empresa, (vi) a utilização de critérios qualitativos
orientados para uma perspectiva estratégica e de médio prazo no desenvolvimento da Empresa; (v) a
existência de um limite máximo para a remuneração variável.

Lisboa, 11 de Fevereiro de 2020,

António Nogueira Leite

Francisco Seixas da Costa

Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de
qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última
prevalecerá.
PONTO DÉCIMO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA
Delegação de poderes para formalização e execução das resoluções adoptadas na
Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e
permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os
registos apropriados.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO PRIMEIRO
Facultar, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, António Luis
Guerra Nunes Mexia, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração e AdministradorDelegado (CEO), João Manuel Manso Neto, e ao Secretário do Conselho de Administração,
Emílio Garcia-Conde Noriega, nos mais amplos termos permitidos em Direito, os poderes
necessários para executar todas as deliberações adoptadas por esta Assembleia Geral, podendo,
para tais efeitos, desenvolver, aclarar, precisar, interpretar, completar e corrigir aquelas
deliberações, as respectivas escrituras e documentos eventualmente outorgados em execução
das mesmas e, de modo particular, as omissões, defeitos ou erros, de conteúdo ou de forma,
que impeçam a inscrição destas deliberações e os seus efeitos junto do Registro Mercantil.

