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 contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes,
correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2020.

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 no património líquido, demonstração dos
fluxos de caixa e notas), correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de
2020, e que foram formuladas pelo Conselho de Administração na sua reunião de 23 de fevereiro
de 2021.

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 2020, assim como a
distribuição de dividendos.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEGUNDO
1.
Propõe-se aprovar a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de Administração
na sua reunião com data de 23 de fevereiro de 2021, com o parecer favorável da Comissão de
Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas, que se detalha em seguida.

Base de alocação:
Lucro do exercício de 2020

1.388.573.084,60 Euros

Alocação:
Reserva Legal
Reservas Voluntárias
Dividendos

138.857.308,46 Euros
1.179.931.123,18 Euros
69.748.652,96 Euros

2.
Propõe-se aprovar a proposta do Conselho de Administração com o parecer favorável
da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas, para a distribuição de um dividendo
bruto de um montante global de € 69.748.652,96 (o “Dividendo”) proveniente do resultado
líquido do exercício, e que será dividido por um igual número de ações da EDP Renováveis, S.A.
em circulação e com direito a recebê-lo no momento do pagamento.
O Dividendo proposto estará sujeito em qualquer caso ao estabelecido nas normas fiscais
vigentes.
Este valor considera o total das ações representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A.
O pagamento do Dividendo será efetivo a 12 de maio de 2021 e o seu pagamento efetuar-se-á
através de um agente financeiro (paying agent).
Para efeitos informativos, as ações 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 regulamentados nos quais as ações estejam admitidas a negociação.

A EDP Renováveis, S.A. 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 mesmo (ou seja, dia 2 de maio de 2021), de acordo com as normas aplicáveis aos mercados
regulamentados nos quais as ações se encontrem admitas a negociação.
Propõe-se adicionalmente conceder, com a amplitude que a lei permita, ao Conselho de
Administração , com expressa faculdade de substituição, o poder para designar a entidade
financeira que deva atuar como agente de pagamento e para decidir e executar todas as ações
necessárias ou convenientes para alcançar o efetivo cumprimento da distribuição do 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 TERCEIRO DA ORDEM DO DIA
Análise e aprovação, se for esse 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 2020.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO TERCEIRO
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 2020,
formulados pelo Conselho de Administração na sua reunião de 23 de fevereiro de 2021.

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 for esse o caso, do Estado da informação não Financeira do
Grupo Consolidado da EDP Renováveis, S.A., correspondente ao exercício social terminado a
31 de dezembro de 2020.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUARTO
Para efeitos do disposto no artigo 49.6 do Código de Comercio espanhol (“Código de
Comercio”), aprovar o Estado de Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP
Renováveis, S.A. incluído no Relatório de Gestão Consolidado da Sociedade, correspondente ao
exercício social encerrado a 31 de dezembro 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, da gestão e atuação do Conselho de
Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de
dezembro de 2020.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO QUINTO
Aprovar a gestão social e a atuação levada a cabo pelo Conselho de Administração e sua
Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2020, 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 SEXTO DA ORDEM DO DIA
Conselho de Administração, reeleição e nomeação de Administradores1.
Sexto A: Reeleger o Senhor Miguel Stilwell de Andrade como Administrador Executivo pelo
período estatutário de três (3) anos.
Sexto B: Reeleger o Senhor Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como Administrador
Executivo pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto C. Reeleger a Senhora Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como Administradora
“Dominical” pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto D. Reeleger a Senhora Ana Paula Garrido de Pina Marques como Administradora
“Dominical” pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto E. Reeleger o Senhor Manuel Menéndez Menéndez como Administrador “Externo”
pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto F. Reeleger o Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador Independente
pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto G. Reeleger o Senhor Allan J. Katz como Administrador Independente pelo período
estatutário de três (3) anos.
Sexto H. Reeleger a Senhora Joan Avalyn Dempsey como Administradora Independente
pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto I. Nomear o Senhor Antonio Sarmento Gomes Mota como Administrador
Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto J. Nomear o Senhor Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas como Administrador
“Dominical” pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto K. Nomear a Senhora Rosa María García García como Administradora Independente
pelo período estatutário de três (3) anos.
Sexto L. Nomear o Senhor José Manuel Félix Morgado como Administrador Independente
pelo período estatutário de três (3) anos.

1

Cada uma das propostas formuladas ao abrigo do Ponto Sexto da Ordem do Dia (de A a L) será submetida a uma votação em
separado.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEXTO
De acordo com a proposta elaborada pela Comissão de Nomeações e Remunerações ao Conselho
de Administração, propõe-se o seguinte:
Sexto A. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Miguel Stilwell de Andrade, cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo
Mercantil, com o cargo de Administrador Executivo.
Sexto B. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo
Mercantil, com o cargo de Administrador Executivo.
Sexto C. Reeleger como Administradora pelo período estatutário de três (3) anos a
Senhora Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro , cujas circunstâncias pessoais são as que constam
no Registo Mercantil, com o cargo de Administradora “Dominical”.
Sexto D. Reeleger como Administradora pelo período estatutário de três (3) anos a
Senhora Ana Paula Garrido de Pina Marques, cujas circunstâncias pessoais são as que constam no
Registo Mercantil, com o cargo de Administradora “Dominical”.
Sexto E. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Manuel Menéndez Menéndez, cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo
Mercantil, com o cargo de Administrador “Externo”.
Sexto F. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Acácio Liberado Mota Piloto, cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo
Mercantil, com o cargo de Administrador Independente.
Sexto G. Reeleger como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Allan J. Katz ,cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo Mercantil, com o cargo
de Administrador Independente.
Sexto H. Reeleger como Administradora pelo período estatutário de três (3) anos a
Senhora Joan Avalyn Dempsey, cujas circunstâncias pessoais são as que constam no Registo
Mercantil, com o cargo de Administradora Independente.
Sexto I. Nomear como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Antonio Sarmento Gomes Mota, cujos dados pessoais serão comunicados ao Registo Mercantil,
com o cargo de Administrador Independente.
Sexto J. Nomear como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, cujos dados pessoais serão comunicados ao Registo
Mercantil, com o cargo de Administrador “Dominical”.

Sexto K. Nomear como Administradora pelo período estatutário de três (3) anos a
Senhora Rosa María García García, cujos dados pessoais serão comunicados ao Registo Mercantil,
com o cargo de Administradora Independente.
Sexto L. Nomear como Administrador pelo período estatutário de três (3) anos o Senhor
José Manuel Félix Morgado, cujos dados pessoais serão comunicados ao Registo Mercantil, com
o cargo de Administrador Independente.

Os Senhores Administradores reeleitos e nomeados poderão aceitar os seus cargos por qualquer
meio admitido no Direito.

Antonio Gomes Mota
António Gomes Mota was born in 1958.
He received a Bachelor degree (licenciatura) in management from ISCTE – University Institute of
Lisbon, an MBA from Nova School of Business and Economics and a Ph.D in management from
ISCTE.
He is currently a Full (Catedrático) Professor of finance at ISCTE Business School, President of
the Portuguese Institute of Corporate Governance, Chair of the Audit Committee of
MYSTICINVEST HOLDING and Chair of the Remuneration Committee of PHAROL, SGPS.
In the last decade he served as non-executive director in large listed Portuguese companies,
such as CIMPOR (2019 – 2012: as chair of Nominations and Remuneration Committee), EDP
(2009 – 2018: as member of the Supervisory Board and Chair of the Audit Committee) and CTT
(2014 – 2020: as Chair of the Audit Committee and then as Chairman of the Board).
In his academic activity he served as Dean of ISCTE Business School(2004 – 2012) and created
and coordinated several programs in the areas of management and finance at the graduate level
and executive education.
He has been a consultant for large corporations in the areas of corporate restructuring and
valuation, regulation, corporate governance and remuneration policies.
He is the author of several books in the areas of corporate finance, investments and risk
management and a regular invited speaker at professional and industry conferences.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

He was born on 12 November 1970. He is currently the Director responsible for the EDP Group's
Distribution and Transmission Networks platform, maintaining responsibility for the Brazilian
market. President of the Board of Directors of EDP Gestão da Produção de Energia, from July
2020 until January 2021, in Portugal. Between 2008 and 2020, he joined the Board of EDP Brazil,
the last 7 years as CEO. Between 2010 and 2013, he was the Vice-President responsible for the
Distribution business (CEO of EDP Bandeirante and EDP Escelsa, two electricity distribution
companies) and previously, between 2008 and 2009, he was the Vice-President responsible for
New Business Development, Commercialization and Renewables. He joined EDP in 2006, as the
Group CEO Chief of Staff. In 2007, he was Board Member of EDP Comercial (responsible for the
commercialization in the liberalized energy market). He was also Board Member of EDP
Inovação, Portgás and Fundação EDP. He holds a BSc. in Physics, and a MSc. in Electrical and
Computing Engineering, both granted by IST (Instituto Superior Técnico, Lisbon). He has an MBA
from Universidade Nova de Lisboa (Lisbon MBA) and has completed executive education at
Harvard Business School, Wharton, IESE (Barcelona) and CEIBS (Shanghai). He has been working
in the energy sector since 1998, when he was Corporate Director in GDP - Gás de Portugal. Since
then, he has been connected to the energy sector. Between 2000 and 2001, he was Executive
Board Member of Lisboagás (natural gas distribution company in Lisbon, part of Galp Energia).
He was Strategic Marketing Director of Galp Energia (oil and gas) until 2004. In the
transportation sector, he was Executive Board Member of CP - Comboios de Portugal and
President of CP Lisboa (largest business unit of CP), between 2004 and 2006. He started his
career, in 1995, as consultant in McKinsey & Co, developing strategic projects for energy,
banking, insurance, retail and industry clients.
He was elected member of the Executive Board of Directors of EDP on the 21 April 2015 and
reelected on the 19 January 2021 (2021-2023 mandate).

Rosa García García
She was born on 17th January 1965. Rosa García received a Bachelor’s degree in Mathematics
from the Universidad Autónoma de Madrid. She has more than thirty years of international
experience in the fields of Information Technology, Energy, Infrastructure, and Manufacturing.
Most of her career was spent at Microsoft. In 1991, she joined Microsoft Ibérica as Technical
Support Director. Five years later, she moved to the company's headquarters in Redmond (USA)
to work with the CEO, Steve Ballmer, as Director of Corporate Strategy. In 2000, as General
Manager of the Worldwide Partner Group, she directed Microsoft's worldwide strategy for more
than 640,000 independently owned-and-operated partner companies that support Microsoft
and its customers in 170 countries. In May 2002, she returned to Spain to assume the maximum
responsibility of Microsoft Ibérica as Executive President of the company managing a team of
more than 750 professionals and generating annual revenue close to 700 Million Euros. Six years
later, she was appointed Consumer & Online Vice-President for Western Europe. She was
responsible for Microsoft's global advertising sales, all the marketing strategy, and execution
across the Company’s consumer products in WE. She managed more than 500 professionals in
14 countries and delivered more than 2 Billion US Dollars in revenue per year.
In 2011, she joined Siemens as Executive President in Spain, a position she held until December
2018. She managed a company with more than 3500 professionals and it delivered more than 3
Billion Euros in revenue annually. In addition, in April 2017, she was appointed Non-Executive
Chairwoman of Siemens Gamesa immediately after the merger of Siemens Wind Power and
Gamesa. Her main responsibility was to implement the highest corporate governance standards
in the new company that was a new member of the IBEX 35.
She has more than ten years of experience as a Non-Executive Director of the Board for several
IBEX companies including Banesto, Bolsas y Mercados Españoles, Acerinox and Bankinter. In
every company, she has been either a member of the audit and control committee or of the
nominations and remuneration committee.
She was the President of the German Chamber of Commerce in Spain from 2016 to 2018.In
addition, until the end of 2019 she was member of the Board at the Asociación para el Progreso
de la Direccion (APD), member of the Advisory Board for the Universidad Europea de Madrid
and Vice-president of Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.
She has been recognized with numerous awards and accolades. AED (the most prestigious
Spanish CEO association) named García “Spanish CEO of the Year”. In addition, she was awarded
by the President of Germany the Cross of Merit, one of the highest civilian honor that can be
granted in the country.
She is currently a member of the Board at Mapfre, Tubacex and Sener.

José Félix Morgado
He was born on June 17th, 1960. Graduated in Business and Management from the
Universidade Católica, he completed a postgraduate in Corporate Governance at Universidade
de Lisboa – Law Department and the International Directors Programme – IDP Certification
Corporate Governance at INSEAD in Fontainebleau.
He initiated is career in investment banking in 1984 in Lisbon and between 1989 and 1994 he
joined Samuel Montagu, the investment banking arm of Midland Bank, and HSBC Investment
bank.
In 1994 he joined BCP Investimento in Lisbon as investment banker. Within Banco Comercial
Português, between 1997 and 1999, he was Commercial Manager of centre and south regions
in Portugal.
From 2000 until February 2005, he was member of the Board and Chief Executive Officer of
Seguros e Pensões, SGPS, the insurance holding of BCP Group, and member of the board of the
insurance companies of the Group in Portugal and Mozambique and Chairman of the Board of
the Spanish subsidiary.
Between 2005 and 2007 he was Vice President and Chief Executive Officer of ONI SGPS, a
telecoms operator in Portugal and Spain.
In 2007 he joined INAPA IPG SGPS as Chief Executive Officer, until 2015.
Between 2012 and 2015 he was the Chairman of EUGROPA – European Paper Merchant
Association, based in Brussels.
In 2011 and 2012 he was non-executive Board member of REN – Redes Energéticas Nacionais,
SGPS and Chairman of the Board of OZ Energia, SA until 2015.
From August 2015 and March 2018 he was Chief Executive Officer of Banco Montepio and
member of the Board of Associação Portuguesa de Bancos.
Since 2018 he is Chairman of the Board of Luso Atlântica - Corretores de Seguros.
He was Chairman of the Advisory Board of IT Sector between 2019 and 2020.
He is also corporate governance adviser of family owned groups.

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
Aprovação da Política de Remuneração dos dirigentes da EDP Renováveis S.A.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SÉTIMO
Aprovar a Declaração sobre a Política de Remuneração dos dirigentes 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.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES
Esta Política de Remunerações é apresentada em cumprimento dos requisitos incluídos na Lei n.º
50/2020, de 25 de agosto e nos artigos 26.º-A e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 486/99 de 13 de novembro.
A formulação da proposta da Política de Remunerações dos membros do Conselho de Administração
compete à Comissão de Nomeações e Remunerações, nomeada pelo Conselho de Administração e
composta integralmente por Administradores independentes. Esta proposta é posteriormente enviada
ao Conselho de Administração para ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas como proposta
independente.
Esta Comissão definiu a remuneração a atribuir aos Administradores e membros da Comissão Executiva
que fazem parte da Management Team (COOs), procurando refletir o desempenho de cada um dos seus
membros, mediante o estabelecimento – para os membros da Management Team – de uma
componente variável que seja consistente com a maximização dos resultados a longo prazo da
Sociedade (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 acionistas.
A política de remunerações que é submetida à aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas,
estabelece princípios muito semelhantes relativamente àqueles que regiam as políticas de
remunerações anteriores, os quais consistem numa remuneração fixa para todos os membros do
Conselho de Administração e numa remuneração variável, com uma componente anual e uma
componente plurianual, para os membros da Comissão Executiva que façam parte da Management
Team.
Os Membros do Conselho de Administração da EDPR são nomeados e reeleitos pelo período estatutário
de 3 anos e a atual política não contempla a acumulação de indemnizações por rescisão do contrato
durante o exercício financeiro.
Remuneração Fixa
Em 2021 a remuneração fixa continua a ser a que foi aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas para
a política anterior.

Tal como ocorreu durante a vigência das políticas de remunerações anteriores, e conforme a informação
submetida à Assembleia Geral de Acionistas 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 aprovada 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 dois administradores executivos e dois
administradores não executivos.

Os administradores não executivos poderão optar por uma remuneração fixa ou por ajudas de custo de
presença por cada reunião, de valor equivalente à remuneração fixa proposta para o administrador,
tendo em consideração as funções desempenhadas.
Remuneração variável anual e plurianual
A remuneração variável anual e plurianual aplica-se unicamente aos membros da Management Team.
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% no caso da variável anual, e entre 0% e
85%, de 120% no caso da plurianual. Tais percentagens são aplicáveis sobre (i) a remuneração bruta fixa
anual para o caso do CEO e do CFO, e (ii) 250.000 Euros para os outros membros da Management Team.
Os indicadores que servem de base para determinar os montantes da remuneração variável anual e
plurianual para cada ano do período são propostos pela Comissão de Nomeações e Remunerações, com
o objetivo de que estejam alinhados com os pilares estratégicos da Sociedade: crescimento, controlo de
risco e eficiência. Estes são iguais para todos os membros da Management Team, mas com objetivos
específicos de plataforma para os COOs.
A política de remunerações estabelece que os indicadores devem ser definidos de acordo com 6 clusters:
(i) acionistas, (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 abaixo, serão aplicáveis aos exercícios
abrangidos pela política, sem prejuízo dos ajustes que podem ser propostos para cada ano pela
Comissão de Nomeações e Remunerações.
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Comunidades

5%

MW Certificados
%
Taxa de frequência
H&S

Inovação e
parceiros

5%

Gestão de
Pessoas*

10%

Gestão de Pessoas

10%

100%

10%

50%

50%

10%

50%

50%

100
%

Apreciação da
comissão de
remuneração

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

Comissão de
Remuneração

5%

(colaboradores +
contratantes)

*A política teve em conta as condições laborais e a remuneração dos colaboradores da sociedade na definição dos seus termos, e em concreto estabeleceu este
KPI, onde são recolhidos os resultados dos questionários de Ambiente lançados aos colaboradores, que refletem o seu grau de satisfação com o desempenho e as
condições aplicadas.

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 Remunerações concebeu um novo programa de incentivo
complementar de longo prazo (LTICP) homogéneo, aplicável aos três COOs, e anulando aquele que já
existia para o COO da América do Norte y o COO Offshore, que já foi submetido à Assembleia de
Acionistas e aprovado por esta.
Este programa, que atualmente continua em vigor, 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 de 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 limite de 120% do TA.
Outros benefícios
Os membros da Management Team, à exceção do Administrador Delegado, recebem os seguintes
benefícios não pecuniários: plano de pensões, veículo da sociedade e seguro de saúde. O Plano de
Pensões funciona como um complemento efetivo de reforma e corresponde a uma percentagem entre
3% e 6% da respetiva remuneração anual.
Os Administradores não executivos não obtêm, a título de remuneração, qualquer benefício não
pecuniário relevante.
A EDPR não tem planos de atribuição de ações ou de opções sobre ações.
Conclusão
Em conclusão, a política de remunerações cumpre com todos os requisitos estabelecidos nos termos do
artigo 26.º-C do Código dos Valores Mobiliários, especialmente na medida em que contém elementos
determinantes para fomentar um desempenho da gestão da Sociedade que não se centre unicamente
nos objetivos a curto prazo, mas também que integre no seu resultado (bem como, em particular, na
atribuição da remuneração variável) os interesses e sustentabilidade da Sociedade e dos acionistas 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) o 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 em três anos da variável anual conforme
recomendado pela CMVM como prática de bom governo, assim como o condicionamento do seu
pagamento à não verificação de ilícitos dolosos conhecidos depois da avaliação e que ponham em causa
a sustentabilidade do desempenho da Sociedade, (vi) a utilização de critérios qualitativos orientados
para uma perspetiva estratégica e de médio prazo no desenvolvimento da Sociedade, e (vii) a existência
de um limite máximo para a remuneração variável.

Lisboa, 18 de fevereiro de 2021,

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 OITAVO DA ORDEM DO DIA
Reeleição como Auditores de Contas da EDP Renováveis, S.A., da
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita no Registo Oficial de Auditores de Contas
com o número S0242 e C.I.F. B-79031290, para os anos 2021, 2022 e 2023.

PROPOSTA DE ACORDO RELATIVA AO PONTO OITAVO
De acordo com o disposto no Artigo 264 da Lei de Sociedades de Capital espanhola (Ley
de Sociedades de Capital), com o expirar do período para o qual foi nomeado como auditor de
contas da Sociedade, acorda-se reeleger a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., com
domicílio em Madrid , Torre PwC, Paseo de la Castellana 259B, e C.I.F. B-79031290, e inscrita no
Registo Oficial de Auditores de Contas com o número S0242 para realizar auditorias às contas
individuais da sociedade e consolidadas do seu grupo para os anos 2021, 2022 e 2023.

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 NONO DA ORDEM DO DIA
Aumento de capital social por entradas em dinheiro e supressão do direito de
preferência na subscrição de ações por um montante de €441.250.000 através da emissão e
admissão à negociação de 88.250.000 ações ordinárias com o valor nominal de € 5 por ação e
ágio (prima) de €12 por ação. Possibilidade de subscrição incompleta. Delegação de poderes
para a execução do aumento de capital, alteração dos estatutos da Sociedade e pedido de
admissão à negociação das novas ações no Euronext Lisbon.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO NONO
1. Aumento de capital por entradas em dinheiro.
É deliberado aumentar o capital social da Sociedade no valor nominal de €441.250.000,
através da emissão e admissão à negociação de 88.250.000 novas ações ordinárias e
escriturais, com o valor nominal de € 5 por ação, da mesma categoria e série das ações do que
aqueles que estão atualmente em circulação, representadas por acções escriturais (o
“Aumento de Capital”).
As novas ações são emitidas ao valor nominal de €5 por ação acrescido de um ágio
(prima) de €12 por ação, resultando num preço de subscrição global de €17 por ação incluindo
valor nominal e ágio. O valor nominal e o ágio (prima) correspondente às ações a serem
emitidas na execução deste contrato serão realizadas integralmente através de entradas em
dinheiro.
Em conformidade com o disposto no artigo 311.º da Lei de Sociedades de Capital,
determina-se expressamente a possibilidade de o Aumento de Capital poder ser executado
com subscrição incompleta.
2. Preço de emissão.
As novas ações são emitidas ao valor nominal de €5 por ação acrescido de um ágio
(prima) de €12 por ação, resultando num preço de subscrição global de €17 por ação (incluindo
valor nominal e ágio), sendo que o valor global máximo a realizar no Aumento de Capital
corresponde ao montante de €1.500.250.000 (e o valor máximo de ágio (prima) a
€1.059.000.000).
A este respeito, o relatório emitido pelo perito independente que não o auditor da
Sociedade, nomeado para estes efeitos pelo Registo Comercial, sobre o justo valor das ações
da Sociedade, sobre o valor teórico dos direitos de subscrição preferencial cujo exercício se

propõe excluir e sobre a equidade dos dados contidos no relatório emitido pelo Conselho de
Administração foi posto à disposição desta Assembleia Geral de Acionistas, no momento da
sua convocação, para os fins previstos na Lei.
Para efeitos do disposto no artigo 299.º da Lei de Sociedades de Capital, reconhece-se
que as ações da Sociedade existentes antes do aumento de capital social estão totalmente
realizadas.
3. Supressão do direito de preferência na subscrição de ações.
De acordo com o interesse social da Sociedade, é deliberada a exclusão do direito de
preferência na subscrição de ações com base no Relatório do Conselho de Administração e no
relatório do perito independente que não o auditor da Sociedade referido no artigo 308.º da
Lei de Sociedades de Capital, de forma a que todas as ações emitidas em execução desta
deliberação sejam subscritas pelos destinatários do Aumento de Capital referidos na secção 6
abaixo.
4. Representação das novas ações.
As novas ações ordinárias a emitir em virtude do Aumento de Capital terão a forma de
representação escritural e serão registadas nas contas relevantes da Central de Valores
Mobiliários, a central de depósito e de liquidação de valores mobiliários em Portugal gerido
pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de
Valores Mobiliários, S.A., com sede na Avenida da Boavista no. 3433, 4100-138 Porto, Portugal
(“Interbolsa”).
5. Direitos inerentes às novas ações.
As novas ações a emitir serão ações ordinárias e pertencerão à mesma categoria e série
das ações ordinárias da Sociedade atualmente admitidas à negociação na Euronext Lisbon, o
mercado de cotações oficial português gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de
Mercados Regulamentados, S.A., com sede na Avenida da Liberdade no. 196, 1250-096 Lisboa,
Portugal (“Euronext Lisbon”), e serão fungíveis e negociadas em conjunto com as restantes
ações ordinárias da Sociedade a partir do momento em que estas sejam admitidas à
negociação.
As novas ações emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações
a partir da data do seu registo (i) nas contas relevantes da Central de Valores Mobiliários,
central de depósito e de liquidação de valores mobiliários em Portugal gerida pela Interbolsa e
(ii) nas contas individuais abertas em nome das entidades a subscrever as ações junto de
intermediários financeiros membros da Interbolsa.
As novas ações terão a forma de representação escritural.

As novas ações emitidas conferirão aos seus titulares o direito de receber os
dividendos devidos após o momento da sua válida emissão.
6. Destinatários do Aumento de Capital. Subscrição e realização.
A subscrição e realização das novas ações ordinárias será feita através do pagamento
em dinheiro do montante global das novas ações subscritas (valor nominal mais ágio) pela
Morgan Stanley Europe SE e pelo Citigroup Global Markets Europe AG ou por qualquer
entidade de seus respectivos grupos (“Joint Global Coordinators”), na seguinte proporção:
(a) 44.125.000 ações serão subscritas e realizadas por Morgan Stanley Europe SE ou
por qualquer entidade do seu grupo.
(b) 44.125.000 ações serão subscritas e realizadas por Citigroup Global Markets
Europe AG ou por qualquer entidade do seu grupo.
7. Execução do Aumento de capital.
O Conselho de Administração determinará a data específica assim que possível após a
presente data em que o Aumento de Capital será executado, em qualquer caso no período
máximo previsto no artigo 297.1.a) da Lei de Sociedades de Capital (i.e. um ano após a presente
deliberação).
8. Pedido de admissão à negociação no Euronext Lisbon.
É ainda deliberado solicitar a admissão à negociação das ações ordinárias emitidas no
âmbito da execução desta deliberação de Aumento de Capital.
A Sociedade estará isenta de preparar e apresentar para aprovação um prospeto para
a oferta pública ou admissão à negociação das novas ações emitidas, nos termos do disposto
nos artigos 1.4.a) e 1.5.a) do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de Junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta pública
de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que
revoga a Diretiva 2003/71/CE.

9. Alteração dos estatutos da Sociedade.
No caso em que o Aumento de Capital seja totalmente subscrito e realizado pelos Joint
Global Coordinators, o artigo 5.º dos estatutos da Sociedade será alterado para passar a ter a
seguinte redação:
“ARTIGO 5.º – CAPITAL SOCIAL
O capital social fixa-se em €4.802.790.810 e está dividido em 960.558.162 ações de € 5
de valor nominal cada uma delas, representadas mediante registo escritural. Todas as
ações integram uma única classe e série e encontram-se totalmente subscritas e
liberadas.”
Sem prejuízo do acima exposto, em qualquer caso, é também deliberado autorizar o
Conselho de Administração da Sociedade a tomar outras deliberações necessárias para a
alteração do artigo 5.º dos estatutos da Sociedade, de forma a refletir o resultado do Aumento
de Capital.
10. Delegação de poderes para a execução e formalização das referidas deliberações.
É deliberado autorizar o Conselho de Administração, nos termos do disposto no artigo
297.1.a) da Lei de Sociedades de Capital, assim como, para que não subsistam dúvidas, as
disposições de direito português aplicáveis (i) ao pedido de registo das novas ações emitidas
junto da Central de Valores Mobiliários e (ii) à admissão à negociação das novas ações no
Euronext Lisbon, incluindo sem pretensão de exaustão o Código dos Valores Mobiliários, o
Regulamento da CMVM n.º 14/2000, as Regras relacionadas com o funcionamento do mercado
regulamentado publicadas pelo Euronext Lisbon que se encontram em vigor a cada momento
e os instrumentos regulamentares publicados pela Interbolsa respeitantes ao funcionamento
da central de depósito e de liquidação de valores mobiliários que se encontram em vigor a cada
momento, empreender todos os atos e executar todos documentos públicos ou privados que
sejam necessários ou apropriados em relação às referidas deliberações, com possibilidade
expressa de substabelecer e de retificar os atos praticados, até o Aumento de Capital ser
devidamente registado junto da Conservatória do Registo Comercial incluindo, onde
apropriado, o pedido de registo parcial e, em particular, para:
(a) fixar a data em que o Aumento de Capital Social deve ser executado, estabelecendo
os termos e condições do Aumento de Capital em todas as outras matérias não
previstas na presente deliberação e de acordo com os seus termos e condições;
(b) realizar todos os atos necessários para executar a subscrição e realização do
Aumento de Capital, bem como quaisquer outros necessários para cumprir esta
deliberação, incluindo a oferta e alocação de novas ações para subscrição às

entidades correspondentes, o estabelecimento do prazo para a efetiva realização
e subscrição do Aumento de Capital, a adoção de quaisquer outras deliberações
necessárias para a execução do Aumento de Capital e a alteração do artigo 5º dos
estatutos da Sociedade, de forma a refletir esta circunstância;
(c) declarar a conclusão do Aumento de Capital (com subscrição total ou incompleta)
uma vez terminado o período de subscrição e pagas as novas ações, executando
todos os documentos públicos e privados necessários para a execução total ou
parcial do Aumento de Capital;
(d) tomar todas as medidas necessárias para assegurar que as novas ações resultantes
do Aumento de Capital sejam registadas na Central de Valores Mobiliários,
realizando todas as ações necessárias para a sua plena eficácia e conformidade,
nomeadamente perante a Interbolsa;
(e) tomar todas as medidas necessárias para assegurar que as novas ações resultantes
do Aumento de Capital sejam admitidas à negociação na Euronext Lisbon,
realizando todos os atos tendentes à sua plena eficácia e conformidade,
nomeadamente junto do Euronext Lisbon; e
(f) em geral, executar tantos documentos e acordos, tanto públicos como privados, e
executar todos os atos necessários ou convenientes para executar e formalizar o
Aumento de Capital perante quaisquer entidades e organismos públicos ou
privados, espanhóis ou estrangeiros, incluindo os de declaração, complementação
ou retificação de defeitos ou omissões que possam impedir ou dificultar a plena
eficácia das deliberações anteriores, e, sem prejuízo de qualquer outra autoridade
existente para autenticar as deliberações sociais, para que qualquer uma delas
compareça perante um Notário Público e execute a correspondente escritura de
aumento de capital social e alteração dos estatutos e, se for caso disso, para
corrigir e clarificar esta deliberação nos termos necessários para obter o seu registo
pleno junto do Registo Comercial.
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RELATÓRIO DE PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL DA EDP RENOVÁVEIS, S.A., ATRAVÉS DE
ENTRADAS EM DINHEIRO E EXCLUINDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES,
EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A 3 DE MARÇO DE 2021
(Ponto Nono da Ordem do Dia)
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1.

OBJETIVO DO RELATÓRIO
Este relatório foi preparado pelo conselho de administração da EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”
ou “Sociedade”), nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos n.º 286, 296 e 308 da
Ley de Sociedades de Capital, aprovada pelo Real Decreto Legislativo n.º 1/2010, de 2 de julho
(“Lei de Sociedades de Capital”), e disposições com estes relacionados do Regulamento do
Registo Comercial, aprovado pelo Decreto Real 1784/1996, de 19 de Julho, que exige (i) a
emissão de um relatório escrito justificando as razões para o aumento de capital proposto,
tendo em conta que a aprovação e a execução do aumento de capital compreenda
necessariamente a alteração do artigo 5.º (“Capital Social”) dos estatutos da Sociedade; e (ii)
em relação à exclusão de direitos de preferência na subscrição de ações, a emissão de um
relatório escrito a especificar o valor das ações da Sociedade e a contrapartida a pagar pelas
novas ações, com indicação das pessoas a quem serão atribuídas.
O objetivo deste relatório é justificar o aumento de capital social proposto através de entradas
em dinheiro e excluindo o direito de preferência na subscrição de ações (o “Aumento de
Capital”), que será submetido para aprovação na próxima Assembleia Geral de Acionistas da
Sociedade a realizar previsivelmente a 12 de abril 2021, em primeira convocação, ou a 13 de
abril 2021, em segunda convocação (a “Assembleia Geral de Acionistas de 2021”).
Este relatório, juntamente com o relatório elaborado por um perito independente que não o
auditor da Sociedade e nomeado para estes efeitos pelo Registo Comercial das Astúrias, será
colocado à disposição dos acionistas no momento da convocatória da Assembleia Geral de
Acionistas de 2021.

2.

RELATÓRIO APRESENTADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFEITOS DOS
ARTIGOS 286º E 296º DA LEI DAS SOCIEDADES DE CAPITAL

2.1.

Contexto e justificação do Aumento de Capital proposto
A EDPR é uma sociedade com ações admitidas à negociação, focada no desenvolvimento,
construção, operação e manutenção e gestão de energia de projetos de energias renováveis
em todo o mundo, principalmente através de eólica onshore, solar fotovoltaico, eólica offshore
e solar com produção distribuída. Em dezembro de 2020, a EDPR detinha 12,2GW de
capacidade instalada operacional (em centros eletroprodutores renováveis) e 2,3GW de ativos
em construção, principalmente na Europa e nos EUA.
A atual tendência global para a descarbonização do sector energético e da economia em geral,
juntamente com a crescente competitividade das fontes de produção renováveis, deverá
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acelerar significativamente os investimentos no setor das energias renováveis, mais do que
duplicando a capacidade instalada de energias renováveis a nível mundial até 2030.
A EDPR está empenhada em desempenhar um papel fundamental na descarbonização do
sector e, por conseguinte, aumentou significativamente a dimensão da sua organização,
equipas e capacidades para poder responder à crescente procura de energias renováveis.
Neste contexto, em 25 de Fevereiro de 2021, a EDPR divulgou ao mercado a sua Estratégia e
Plano de Negócios para o período 2021-25, que inclui, entre outros, um aumento significativo
do seu crescimento através de um plano de investimento de cerca de 19 mil milhões de euros
visando cerca de 20GW de acréscimo bruto de capacidade renovável até 2025, principalmente
através do crescimento nos seus mercados principais, Europa e EUA.
O único objetivo do Aumento de Capital proposto é obter recursos que serão utilizados em
pleno para financiar parcialmente o plano de investimento da EDPR divulgado ao mercado em
25 de Fevereiro de 2021.
2.2.

Estrutura da transação
Para efeitos de alcançar os objetivos acima mencionados, e com base, entre outros, na
informação recebida da Morgan Stanley Europe SE e Citigroup Global Markets Europe AG
como “Joint Global Coordinators” da transação, o Conselho de Administração considerou que
a forma mais adequada e eficiente era a execução de uma colocação privada de ações
previamente emprestadas pela EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) aos Joint Global
Coordinators realizados através de um processo de colocação acelerada de ações através do
método de bookbuilding junto de investidores qualificados (o “Accelerated Bookbuilding
Offering”) seguido do Aumento de Capital a subscrever pelos Joint Global Coordinators (ou por
entidades do seu respetivo grupo), que posteriormente devolverão essas ações à EDP para
liquidar o contrato de empréstimo de ações (a Accelerated Bookbuilding Offering e o Aumento
de Capital conjuntamente designados por “Transação”).
Para efeitos deste relatório, “investidores qualificados” serão os investidores que satisfaçam
os requisitos para a detenção desse estatuto, tal como previsto na legislação aplicável em
qualquer jurisdição, incluindo, em particular, na União Europeia, tal como previsto no
Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017,
relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua
admissão à negociação num mercado regulamentado, e em quaisquer regras europeias ou
nacionais adicionais que possam ser aplicáveis em cada Estado-Membro relevante ou em
qualquer outra jurisdição.
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O Conselho de Administração entende que um processo acelerado de bookbuilding,
implementado através de uma colocação privada secundária, exclusivamente entre
investidores qualificados, é a estrutura que melhor se adequa aos objetivos acima descritos,
uma vez que a estrutura proposta para a Transação permitirá à Sociedade obter os recursos
necessários indicados na Secção 2.1 acima num período de tempo muito curto e reduzir o risco
de volatilidade do mercado, tudo isto no melhor interesse social da Sociedade, tal como será
explicado mais detalhadamente neste relatório.
As principais características do processo relativo à Transação são:
(a) A Sociedade, a EDP e os Joint Global Coordinators celebraram um contrato de colocação
nos termos do qual os Joint Global Coordinators implementaram anteriormente hoje a
Accelerated Bookbuilding Offering;
(b) Para os efeitos de permitir a realização da Accelerated Bookbuilding Offering, a EDP e os
Joint Global Coordinators celebraram um contrato de empréstimo de ações nos termos do
qual a EDP deu de empréstimo o número de ações da EDPR necessários aos Joint Global
Coordinators, os quais colocaram tais ações junto de investidores qualificados;
(c) A respeito do Aumento de Capital, o contrato de colocação inclui as seguintes disposições,
entre outras:
(i)

(ii)
(iii)

o compromisso de EPDR de convocar, imediatamente após a Accelerated
Bookbuilding Offering, a Assembleia Geral de Acionistas de 2021 incluindo o
Aumento de Capital, nos termos do qual são emitidas as mesmas ações e ao
mesmo preço por ação resultante da Accelerated Bookbuilding Offering;
o compromisso da EDP de votar a favor do Aumento de Capital na Assembleia
Geral de Acionistas de 2021; e
o compromisso dos Joint Global Coordinators de subscrever e realizar totalmente
o Aumento de Capital.

A EDP aceitou o seu envolvimento na Transação a pedido da EDPR de forma a que a mesma
possa ser implementada. Consequentemente, o papel da EDP na Transação é instrumental e
para a EDP a Transação não terá um impacto diferente daquele que esta terá para os outros
acionistas da EDPR. Com efeito, a EDP deu de empréstimo um número de ações aos Joint
Global Coordinators, na expetativa de receber de volta o mesmo número de ações, sem que a
EDP receba juros ou remuneração pelo empréstimo ou participe na Accelerated Bookbuilding
Offering.
Da mesma forma, o papel dos Joint Global Coordinators no empréstimo de ações e na
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subscrição do Aumento de Capital é instrumental e será também neutral para os mesmos. Os
Joint Global Coordinators receberam da EDP, através do contrato de empréstimo de ações, as
ações da EDPR, que foram totalmente colocadas junto de investidores qualificados. Os Joint
Global Coordinators utilizarão os fundos recebidos nessa colocação para subscrever o
Aumento de Capital, de seguida utilizando as ações subscritas no Aumento de Capital para
reembolsar o empréstimo contratado com a EDP.
2.3.

Características do Aumento de Capital

2.3.1. Montante nominal do Aumento de Capital.

Propõe-se que o capital social da Sociedade seja aumentado num valor nominal de
€441.250.000, do montante atual de €4.361.540.810 para o montante de €4.802.790.810,
através da emissão e admissão à negociação de 88.250.000 ações ordinárias e escriturais, com
o valor nominal de €5 por ação.
2.3.2. Preço de emissão.

As novas ações são emitidas a um valor nominal de €5, acrescido de um valor de ágio (prima)
de €12 por ação, resultando num valor de emissão global de €17 por ação, incluindo o valor
nominal e o ágio (prima), resultando num preço máximo a ser pago no aumento de capital de
€1.500.250.000.
Conforme descrito na Secção 3 deste relatório, o preço de emissão das novas ações emitidas
corresponde ao preço por ação resultante da Accelerated Bookbuilding Offering.
2.3.3. Subscrição e realização de novas ações.

A subscrição e realização das novas ações ordinárias será executada através do pagamento em
dinheiro do montante global das novas ações subscritas (valor nominal mais ágio (prima))
pelos Joint Global Coordinators, os quais acordaram com o Conselho de Administração acorrer
ao Aumento de Capital, assim como subscrever e realizá-lo na sua totalidade.
2.3.4. Contrapartida.

A contrapartida do Aumento de Capital consiste em entradas em dinheiro.
2.3.5. Representação das novas ações.

As novas ações ordinárias a emitir em virtude do Aumento de Capital terão a forma de
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representação escritural e serão registadas nas contas relevantes da Central de Valores
Mobiliários, a central de depósito e de liquidação de valores mobiliários em Portugal gerido
pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de
Valores Mobiliários, S.A., com sede na Avenida da Boavista no. 3433, 4100-138 Porto, Portugal
(“Interbolsa”).
2.3.6. Direitos e características inerentes às novas ações.

As novas ações a emitir em virtude do Aumento de Capital Social, serão ações ordinárias e
pertencerão à mesma categoria e série das ações ordinárias da Sociedade atualmente
admitidas à negociação na Euronext Lisbon, o mercado de cotações oficial português gerido
pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., com sede na
Avenida da Liberdade no. 196, 1250-096 Lisboa, Portugal (“Euronext Lisbon”), e serão
fungíveis e negociadas em conjunto com as restantes ações ordinárias da Sociedade a partir do
momento em que estas sejam admitidas à negociação.
As novas ações emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações a partir
da data do seu registo nas contas relevantes da Central de Valores Mobiliários e nas contas
individuais abertas em nome das entidades subscritoras das ações junto dos intermediários
financeiros membros da Interbolsa.
As novas ações emitidas conferirão aos seus titulares o direito de receber os dividendos
devidos após o momento da sua válida emissão.
2.3.7. Subscrição incompleta.

Em conformidade com o disposto no artigo 311 da Lei das Sociedades de Capital, no caso de as
novas ações ordinárias e escriturais com o valor nominal de 5 euros por ação, da mesma classe
e série que as atualmente em circulação, não serem integralmente subscritas e realizadas, o
capital social será aumentado no montante das intenções de subscrição. Tal como referido
este cenário não é esperado, uma vez que um compromisso já foi assumido pelos Joint Global
Coordinators para subscrever integralmente o Aumento de Capital.
2.3.8. Supressão do direito de preferência na subscrição de ações.

De forma a assegurar que as novas ações podem ser subscritas e realizadas de acordo com o
acima exposto, será necessário suprimir o direito de preferência na subscrição de ações pelos
atuais acionistas da EDPR. Tal supressão é fundada no interesse social da Sociedade, conforme
explicado na Secção 3 deste relatório.
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2.3.9. Data de execução do Aumento de Capital.

O Conselho de Administração determinará a data específica (assim que possível após a
Assembleia Geral de Acionistas de 2021) em que o Aumento de Capital será executado, em
qualquer caso no período máximo previsto na Lei de Sociedades de Capital (i.e. um ano após a
aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas de 2021).
2.3.10. Admissão à negociação das novas ações.

Será proposto à Assembleia Geral de Acionistas de 2021 a aprovação do pedido de admissão à
negociação das novas ações no Euronext Lisbon, autorizando para este efeito o Conselho de
Administração da Sociedade, ao qual são também conferidos poderes de substabelecer, para
assinar todos os documentos e executar todos os atos necessários para esse efeito.
A Sociedade estará isenta de preparar e apresentar para aprovação um prospeto para a oferta
pública ou admissão à negociação das novas ações emitidas, nos termos do disposto nos
artigos 1.4.a) e 1.5.a) do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de Junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores
mobiliários ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a
Diretiva 2003/71/CE.
3.

RELATÓRIO APRESENTADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFEITOS DO ARTIGO
308.º DA LEI DE SOCIEDADES DE CAPITAL
Propõe-se que o Aumento de Capital seja realizado com supressão do direito de preferência na
subscrição de novas ações conferido aos acionistas da Sociedade, em conformidade com o
disposto no artigo 308.º da Lei de Sociedades de Capital. A fim de cumprir o disposto no artigo
308.º da Lei de Sociedades de Capital e reconhecer o cumprimento dos requisitos legais na
adoção da deliberação de Aumento de Capital, o Conselho de Administração da EDPR informa
o seguinte:

3.1.

Justificação do interesse social
A correta implementação da Transação para alcançar os objetivos definidos na Secção 2.1
acima requer a subscrição das novas ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital pelos
Joint Global Coordinators, de modo a que os Joint Global Coordinators possam, por sua vez,
reembolsar o empréstimo das ações à EDP, o que foi um requisito essencial para a execução da
Accelerated Bookbuilding Offering.
Neste contexto, o Conselho de Administração da Sociedade considera que a supressão do
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direito de preferência na subscrição de ações está em total conformidade com a exigência
legal que determina que a supressão desse direito deverá ocorrer se realizada no melhor
interesse da Sociedade. A este respeito, (i) permite-se a execução da Accelerated Bookbuilding
Offering, que é desejável em termos de interesse social; (ii) o procedimento escolhido é
adequado para esse fim; e (iii) existe uma relação de proporcionalidade entre o objetivo
pretendido e o meio escolhido, conforme detalhado abaixo.
3.1.1. Adequação da transação proposta em termos de interesse social.

Tal como explicado acima, a EDPR é uma sociedade com ações admitidas à negociação, focada
no desenvolvimento, construção, operação e manutenção e gestão de energia de projetos de
energias renováveis em todo o mundo, principalmente através de eólica onshore, solar
fotovoltaico, eólica offshore e solar com produção distribuída. Em dezembro de 2020, a EDPR
detinha 12,2GW de capacidade instalada operacional (em centros eletroprodutores
renováveis) e 2,3GW de ativos em construção, principalmente na Europa e nos EUA.
A atual tendência global para a descarbonização do sector energético e da economia em geral,
juntamente com a crescente competitividade das fontes de produção renováveis, deverá
acelerar significativamente os investimentos no setor das energias renováveis, mais do que
duplicando a capacidade instalada de energias renováveis a nível mundial até 2030.
A EDPR está empenhada em desempenhar um papel fundamental na descarbonização do
sector e, por conseguinte, aumentou significativamente a dimensão da sua organização,
equipas e capacidades para poder responder à crescente procura de energias renováveis.
Neste contexto, em 25 de Fevereiro de 2021, a EDPR divulgou ao mercado a sua Estratégia e
Plano de Negócios para o período 2021-25, que inclui, entre outros, um aumento significativo
do seu crescimento através de um plano de investimento de cerca de 19 mil milhões de euros
visando cerca de 20GW de acréscimo bruto de capacidade renovável até 2025, principalmente
através do crescimento nos seus mercados principais, Europa e EUA.
Nesta medida, o Conselho de Administração da Sociedade considera que o Aumento de Capital
proposto é a forma mais apropriada de financiar parcialmente o plano de investimento da EDPR
divulgado ao mercado em 25 de Fevereiro de 2021.
3.1.2.

Adequação do Aumento de Capital Social com a supressão do direito de preferência na
subscrição de ações no contexto da implementação da Transação.
Conforme explicado acima, a correta implementação da Transação requer a subscrição das
novas ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital pelos Joint Global Coordinators, o que
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foi um requisito essencial para a execução da Accelerated Bookbuilding Offering e a obtenção
de fundos pela Sociedade. Isto não só é adequado para alcançar os objetivos desejados, como
também é conveniente em termos de interesse social. De facto, este procedimento permitiria a
obtenção de novos capitais próprios nos termos acima descritos num período de tempo muito
curto e reduziria o risco de volatilidade do mercado.
A Transação proposta é enquadrada num contexto de forte interesse dos investidores
institucionais em entrar no capital social da Sociedade, que o Conselho de Administração
considera ser altamente aconselhável tomar em conta, a fim de cumprir os seus planos
estratégicos. Este forte interesse baseia-se também na certeza da Transação, e tal certeza não
pode ser proporcionada através de um aumento de capital ordinário com direitos de
preferência na subscrição de ações atribuídos aos acionistas da Sociedade.
A este respeito, os procedimentos alternativos para a obtenção de novos capitais próprios à
disposição da Sociedade seriam (i) um aumento de capital social através de entradas em
dinheiro com direitos de preferência, ou (ii) um aumento de capital social, também através de
entradas em dinheiro, excluindo tais direitos, a fim de realizar um accelerated bookbuilding
primário. As vantagens da Accelerated Bookbuilding Offering seguida do Aumento de Capital,
por oposição a estas alternativas, são analisadas a seguir:
(a) Certeza relativa ao preço de colocação. O preço de colocação resultante da Accelerated
Bookbuilding Offering já é conhecido à data deste relatório, e por isso o valor nominal e o
prémio de emissão do Aumento de Capital já foram definidos. Qualquer estratégia
alternativa com direitos de preferência na subscrição de ações ou através de um
accelerated bookbuilding primário teria exigido um período de várias semanas desde o seu
anúncio até à determinação do seu preço, estando por isso sujeita a risco de mercado.
(b) Flexibilidade no lançamento e rapidez de execução. Qualquer estratégia alternativa atrasaria
significativamente o processo de angariação de capitais próprios. O período para o exercício
dos direitos de preferência num aumento de capital social através de entradas em dinheiro
com direitos de preferência não pode ser inferior a trinta (30) dias a contar da publicação
do anúncio da subscrição das novas ações nas publicações oficiais da Conservatória do
Registo Comercial competente (Boletín Oficial del Registro Mercantil).
Estes prazos e requisitos diferem dos necessários para completar a subscrição e a realização
das ações na Transação proposta. Consequentemente, apresentando-se como um
mecanismo mais flexível, a Transação proposta aumenta significativamente a margem de
atuação e a capacidade de reação da Sociedade para realizar a Transação nas melhores
condições disponíveis para a Sociedade.
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Por conseguinte, nem (i) um aumento de capital social através de entradas em dinheiro com
direitos de preferência; nem (ii) um accelerated bookbuilding primário, poderia ser
realizado com a celeridade e flexibilidade, no que diz respeito ao momento do lançamento,
que proporciona a Transação e que é necessária para assegurar a obtenção de novos
capitais próprios nas atuais condições de mercado.
(c) Exposição reduzida à volatilidade de mercado e potencial desconto menor em relação ao
preço de negociação. Note-se que o preço de emissão das novas ações fixado pelo Conselho
de Administração é 9,3% abaixo do preço de fecho das ações da EDPR no Euronext Lisbon
em data imediatamente anterior à do presente relatório. A este respeito, de acordo com
dados públicos, o intervalo de descontos médios aplicados nos aumentos de capital
relevantes sem direitos de preferência superiores ou iguais a € 500.000.000,00 efetuados
por empresas cotadas espanholas desde 2008 foi um intervalo de desconto entre 3,7% e
10,3% sobre o preço das suas ações no dia de negociação imediatamente anterior ao
anúncio dos termos da Transação.
No caso de uma emissão de ações com direitos de preferência ou um accelerated
bookbuilding primário, a Sociedade ficaria exposta à evolução do mercado durante o
período em que os direitos são negociados. Isto poderia implicar a necessidade de aplicar
um desconto mais elevado sobre o preço de cotação das ações, a fim de garantir o sucesso
da transação. No caso de uma emissão de ações com direitos de preferência, a longa
duração do processo de oferta aos atuais acionistas implica a assunção de um risco de
mercado que, dependendo da sua evolução, poderia impedir a obtenção dos recursos
necessários. Assim, nem uma emissão com direitos de preferência nem um accelerated
bookbuilding primário excluindo tais direitos seriam aconselháveis para a Sociedade, tendo
em conta a volatilidade inerente dos mercados financeiros e o tempo de execução
necessário para realizar estas alternativas, em particular no atual contexto excecional de
mercado, em que a COVID-19 introduziu volatilidade acrescida nos mercados financeiros.
(d) Aumento da base acionista da Sociedade. A transação proposta constitui uma oportunidade
de aumentar a base acionista da Sociedade, acrescentando-lhe novos investidores
qualificados reputados, melhorando assim a liquidez das ações e aumentando o interesse e
o acompanhamento da Sociedade por parte dos analistas. O free float aumenta em termos
absolutos em mais de 50%. O envolvimento de investidores qualificados na Accelerated
Bookbuilding Offering é uma demonstração da sua confiança na Sociedade e nas suas
perspetivas comerciais futuras. Além disso, através da Accelerated Bookbuilding Offering, a
Sociedade pôde participar no processo de alocação das ações pelos investidores
qualificados a fim de consolidar uma base acionista que está alinhada com os interesses da
Sociedade, não é especulativa e pretende ser permanente no longo prazo.
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(e) Redução de custos. É de notar que a celeridade deste processo reduz significativamente os
custos de recursos de gestão associados a qualquer operação de aumento de capital social.
3.1.3. Proporcionalidade da supressão de direitos de preferência no Aumento de Capital.

Finalmente, a exclusão dos direitos de preferência na subscrição de ações no Aumento de
Capital cumpre integralmente a devida proporcionalidade que deve existir entre os benefícios
obtidos pela Sociedade e as desvantagens que poderiam eventualmente resultar para os
acionistas, dado que a Transação implica uma diluição dos direitos de voto que poderia diminuir
as expetativas dos acionistas da Sociedade. Esta avaliação de proporcionalidade é justificada
pelos benefícios obtidos para a Sociedade e referidos na secção anterior.
Para que não subsistam dúvidas, reitera-se que o papel da EDP na Accelerated Bookbuilding
Offering é meramente instrumental e, consequentemente, a última sofrerá a mesma diluição de
direitos de voto que qualquer outro acionista da Sociedade.
À luz do acima exposto, o Conselho de Administração da Sociedade considera que o Aumento
de Capital referido no presente relatório se justifica por razões de interesse social. Por
conseguinte, propõe-se a adoção do Aumento de Capital referido neste relatório, excluindo os
direitos de preferência dos acionistas, considerando que este é realizado no melhor interesse da
Sociedade.
3.2.

Justo valor das novas ações
Conforme disposto na Secção Error! Reference source not found. acima, o valor global do preço
de emissão é equivalente a € 17 por ação incluindo valor nominal e ágio (prima), o qual
corresponde ao justo valor das ações.
Os critérios utilizados pelo Conselho de Administração para determinar o justo valor das ações
correspondem a metodologias de avaliação empresarial geralmente aceites, tendo em conta
tanto a informação pública sobre o valor da Sociedade no Euronext Lisbon como modelos de
avaliação baseados na rentabilidade esperada do negócio da EDPR.
O Conselho de Administração, de acordo com as práticas financeiras internacionais e
nacionais, considera que o valor justo corresponde ao preço que resultou da Accelerated
Bookbuilding Offering aqui descrita (que foi realizada de forma transparente e entre partes
conhecedoras), uma vez que este processo mede a intensidade da procura no segmento mais
qualificado dos investidores (capaz de avaliar prontamente a oferta e determinar o montante e
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preço a que estão dispostos a adquirir as ações) e, portanto, exprime adequada e fielmente o
que o mercado está disposto a pagar pelas ações da Sociedade. Consequentemente, o
Conselho de Administração sugere que o preço que resultou da Accelerated Bookbuilding
Offering seja tomado como referência para a fixação do ágio (prima) no Aumento de Capital.
Tal como explicado na secção 3.1.2 acima, faz-se notar que o desconto proposto é em linha
com os descontos geralmente aplicados por outras empresas em transações semelhantes (por
tipo de colocação, dimensão da colocação e percentagem do capital social atual da Sociedade
que o Aumento de Capital representa) efetuados em Espanha e noutros mercados
internacionais em ambientes de mercado altamente voláteis.
O Artigo 308.2.a) da Lei de Sociedades de Capital determina que a deliberação de aumento do
capital social que exclui direitos de preferência estará condicionada ao valor nominal das ações
a emitir acrescido, quando apropriado, do montante do ágio (prima), corresponder ao justo
valor resultante do relatório de perito independente, diferente do auditor da Sociedade,
nomeado para o efeito pelo Registo Comercial.
Para estes efeitos, a informação e os dados incluídos no presente documento serão analisados
através de relatório que será emitido, antes da deliberação de aumento de capital, pela KPMG
Auditores, S.L. na sua qualidade de perito independente diferente do auditor da Sociedade,
nomeado pelo Registo Comercial das Astúrias.
Além disso, o Conselho de Administração pediu ao Credit Suisse Securities Sociedad de
Valores, S.A. para emitir um parecer sobre a equidade do ponto de vista financeiro do preço
pago pelos Joint Global Coordinators pelas novas ações. Este parecer foi emitido em 2 de
março de 2021 e confirma que a contrapartida de €17 por ação em dinheiro a receber pela
Sociedade no Aumento de Capital é equitativo para a Sociedade de um ponto de vista
financeiro.
4.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Na sequência do exposto, o texto integral da proposta de Aumento de Capital a submeter à
Assembleia Geral de Acionistas para aprovação é o seguinte:
“Aumento de capital social por entradas em dinheiro e supressão do direito de preferência
na subscrição de ações por um montante de €441.250.000 através da emissão e admissão à
negociação de 88.250.000 ações ordinárias com o valor nominal de € 5 por ação e ágio
(prima) de €12 por ação. Possibilidade de subscrição incompleta. Delegação de poderes para a
execução do aumento de capital, alteração dos estatutos da Sociedade e pedido de admissão
à negociação das novas ações no Euronext Lisbon.
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1. Aumento de capital por entradas em dinheiro.
É deliberado aumentar o capital social da Sociedade no valor nominal de €441.250.000,
através da emissão e admissão à negociação de 88.250.000 novas ações ordinárias e
escriturais, com o valor nominal de € 5 por ação, da mesma categoria e série das ações do que
aqueles que estão atualmente em circulação, representadas por acções escriturais (o
“Aumento de Capital”).
As novas ações são emitidas ao valor nominal de €5 por ação acrescido de um ágio
(prima) de €12 por ação, resultando num preço de subscrição global de €17 por ação incluindo
valor nominal e ágio. O valor nominal e o ágio (prima) correspondente às ações a serem
emitidas na execução deste contrato serão realizadas integralmente através de entradas em
dinheiro.
Em conformidade com o disposto no artigo 311.º da Lei de Sociedades de Capital,
determina-se expressamente a possibilidade de o Aumento de Capital poder ser executado com
subscrição incompleta.
2. Preço de emissão.
As novas ações são emitidas ao valor nominal de €5 por ação acrescido de um ágio
(prima) de €12 por ação, resultando num preço de subscrição global de €17 por ação (incluindo
valor nominal e ágio), sendo que o valor global máximo a realizar no Aumento de Capital
corresponde ao montante de €1.500.250.000 (e o valor máximo de ágio (prima) a
€1.059.000.000).
A este respeito, o relatório emitido pelo perito independente que não o auditor da
Sociedade, nomeado para estes efeitos pelo Registo Comercial, sobre o justo valor das ações da
Sociedade, sobre o valor teórico dos direitos de subscrição preferencial cujo exercício se propõe
excluir e sobre a equidade dos dados contidos no relatório emitido pelo Conselho de
Administração foi posto à disposição desta Assembleia Geral de Acionistas, no momento da sua
convocação, para os fins previstos na Lei.
Para efeitos do disposto no artigo 299.º da Lei de Sociedades de Capital, reconhece-se
que as ações da Sociedade existentes antes do aumento de capital social estão totalmente
realizadas.
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3. Supressão do direito de preferência na subscrição de ações.
De acordo com o interesse social da Sociedade, é deliberada a exclusão do direito de
preferência na subscrição de ações com base no Relatório do Conselho de Administração e no
relatório do perito independente que não o auditor da Sociedade referido no artigo 308.º da Lei
de Sociedades de Capital, de forma a que todas as ações emitidas em execução desta
deliberação sejam subscritas pelos destinatários do Aumento de Capital referidos na secção 5
abaixo.
4. Representação das novas ações.
As novas ações ordinárias a emitir em virtude do Aumento de Capital terão a forma de
representação escritural e serão registadas nas contas relevantes da Central de Valores
Mobiliários, a central de depósito e de liquidação de valores mobiliários em Portugal gerido
pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de
Valores Mobiliários, S.A., com sede na Avenida da Boavista no. 3433, 4100-138 Porto, Portugal
(“Interbolsa”).
5. Direitos inerentes às novas ações.
As novas ações a emitir serão ações ordinárias e pertencerão à mesma categoria e
série das ações ordinárias da Sociedade atualmente admitidas à negociação na Euronext
Lisbon, o mercado de cotações oficial português gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., com sede na Avenida da Liberdade no. 196, 1250096 Lisboa, Portugal (“Euronext Lisbon”), e serão fungíveis e negociadas em conjunto com as
restantes ações ordinárias da Sociedade a partir do momento em que estas sejam admitidas à
negociação.
As novas ações emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações
a partir da data do seu registo (i) nas contas relevantes da Central de Valores Mobiliários,
central de depósito e de liquidação de valores mobiliários em Portugal gerida pela Interbolsa e
(ii) nas contas individuais abertas em nome das entidades a subscrever as ações junto de
intermediários financeiros membros da Interbolsa.
As novas ações terão a forma de representação escritural.
As novas ações emitidas conferirão aos seus titulares o direito de receber os dividendos
devidos após o momento da sua válida emissão.
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6. Destinatários do Aumento de Capital. Subscrição e realização.
A subscrição e realização das novas ações ordinárias será feita através do pagamento
em dinheiro do montante global das novas ações subscritas (valor nominal mais ágio) pela
Morgan Stanley Europe SE e pelo Citigroup Global Markets Europe AG ou por qualquer
entidade de seus respectivos grupos (“Joint Global Coordinators”), na seguinte proporção:
(a) 44.125.000 ações serão subscritas e realizadas por Morgan Stanley Europe SE ou
por qualquer entidade do seu grupo.
(b) 44.125.000 ações serão subscritas e realizadas por Citigroup Global Markets
Europe AG ou por qualquer entidade do seu grupo.
7. Execução do Aumento de capital.
O Conselho de Administração determinará a data específica assim que possível após a
presente data em que o Aumento de Capital será executado, em qualquer caso no período
máximo previsto no artigo 297.1.a) da Lei de Sociedades de Capital (i.e. um ano após a
presente deliberação).
8. Pedido de admissão à negociação no Euronext Lisbon.
É ainda deliberado solicitar a admissão à negociação das ações ordinárias emitidas no
âmbito da execução desta deliberação de Aumento de Capital.
A Sociedade estará isenta de preparar e apresentar para aprovação um prospeto para
a oferta pública ou admissão à negociação das novas ações emitidas, nos termos do disposto
nos artigos 1.4.a) e 1.5.a) do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de Junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de
valores mobiliários ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que
revoga a Diretiva 2003/71/CE.
9. Alteração dos estatutos da Sociedade.
No caso em que o Aumento de Capital seja totalmente subscrito e realizado pelos Joint
Global Coordinators, o artigo 5.º dos estatutos da Sociedade será alterado para passar a ter a
seguinte redação:
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“ARTIGO 5.º – CAPITAL SOCIAL
O capital social fixa-se em €4.802.790.810 e está dividido em 960.558.162 ações de € 5
de valor nominal cada uma delas, representadas mediante registo escritural. Todas as
ações integram uma única classe e série e encontram-se totalmente subscritas e
liberadas.”
Sem prejuízo do acima exposto, em qualquer caso, é também deliberado autorizar o
Conselho de Administração da Sociedade a tomar outras deliberações necessárias para a
alteração do artigo 5.º dos estatutos da Sociedade, de forma a refletir o resultado do Aumento
de Capital.
10. Delegação de poderes para a execução e formalização das referidas deliberações.
É deliberado autorizar o Conselho de Administração, nos termos do disposto no artigo
297.1.a) da Lei de Sociedades de Capital, assim como, para que não subsistam dúvidas, as
disposições de direito português aplicáveis (i) ao pedido de registo das novas ações emitidas
junto da Central de Valores Mobiliários e (ii) à admissão à negociação das novas ações no
Euronext Lisbon, incluindo sem pretensão de exaustão o Código dos Valores Mobiliários, o
Regulamento da CMVM n.º 14/2000, as Regras relacionadas com o funcionamento do mercado
regulamentado publicadas pelo Euronext Lisbon que se encontram em vigor a cada momento e
os instrumentos regulamentares publicados pela Interbolsa respeitantes ao funcionamento da
central de depósito e de liquidação de valores mobiliários que se encontram em vigor a cada
momento, empreender todos os atos e executar todos documentos públicos ou privados que
sejam necessários ou apropriados em relação às referidas deliberações, com possibilidade
expressa de substabelecer e de retificar os atos praticados, até o Aumento de Capital ser
devidamente registado junto da Conservatória do Registo Comercial incluindo, onde
apropriado, o pedido de registo parcial e, em particular, para:
(a) fixar a data em que o Aumento de Capital Social deve ser executado, estabelecendo
os termos e condições do Aumento de Capital em todas as outras matérias não
previstas na presente deliberação e de acordo com os seus termos e condições;
(b) realizar todos os atos necessários para executar a subscrição e realização do
Aumento de Capital, bem como quaisquer outros necessários para cumprir esta
deliberação, incluindo a oferta e alocação de novas ações para subscrição às
entidades correspondentes, o estabelecimento do prazo para a efetiva realização e
subscrição do Aumento de Capital, a adoção de quaisquer outras deliberações
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necessárias para a execução do Aumento de Capital e a alteração do artigo 5º dos
estatutos da Sociedade, de forma a refletir esta circunstância;
(c) declarar a conclusão do Aumento de Capital (com subscrição total ou incompleta)
uma vez terminado o período de subscrição e pagas as novas ações, executando
todos os documentos públicos e privados necessários para a execução total ou
parcial do Aumento de Capital;
(d) tomar todas as medidas necessárias para assegurar que as novas ações resultantes
do Aumento de Capital sejam registadas na Central de Valores Mobiliários,
realizando todas as ações necessárias para a sua plena eficácia e conformidade,
nomeadamente perante a Interbolsa;
(e) tomar todas as medidas necessárias para assegurar que as novas ações resultantes
do Aumento de Capital sejam admitidas à negociação na Euronext Lisbon,
realizando todos os atos tendentes à sua plena eficácia e conformidade,
nomeadamente junto do Euronext Lisbon; e
(f) em geral, executar tantos documentos e acordos, tanto públicos como privados, e
executar todos os atos necessários ou convenientes para executar e formalizar o
Aumento de Capital perante quaisquer entidades e organismos públicos ou
privados, espanhóis ou estrangeiros, incluindo os de declaração, complementação
ou retificação de defeitos ou omissões que possam impedir ou dificultar a plena
eficácia das deliberações anteriores, e, sem prejuízo de qualquer outra autoridade
existente para autenticar as deliberações sociais, para que qualquer uma delas
compareça perante um Notário Público e execute a correspondente escritura de
aumento de capital social e alteração dos estatutos e, se for caso disso, para
corrigir e clarificar esta deliberação nos termos necessários para obter o seu registo
pleno junto do Registo Comercial.”

E para todos os devidos efeitos legais, o Conselho de Administração preparou este relatório, em Oviedo,
em 3 de março de 2021.

EDP Renováveis, S.A.
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Ao Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A.

Para os fins previstos no artigo 308 do Texto Reformado da Lei de Sociedades de
Capital (“LSC”), aprovado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho, e
reformado parcialmente pela Lei 25/2011, de 1 de agosto e pela disposição final 14.14
da Lei 22/2015, de 20 de julho, de acordo com a solicitação recebida de EDP
Renováveis, S.A. (“EDPR” ou “Sociedade”) por designação de D. Laura GarcíaPumarino Ramos, Registrador Mercantil de Astúrias, em 21 de janeiro de 2021,
emitimos o presente relatório especial sobre o aumento de capital social com exclusão
do direito de preferência de EDPR (“Relatório”).
Este aumento de capital social no valor nominal de 441.250.000 euros, através da
emissão de 88.250.000 ações ordinárias de 5,00 euros de valor nominal cada, mais um
prémio de emissão de 12 euros por ano, equivalente a 1.059.000.000 euros, cujo valor
equivalente consistirá de contribuições monetárias que, em conjunto, totalizarão um
montante (valor nominal mais prémio de emissão) de 1.500.250.000 euros sem direito
de subscrição preferencial, acompanhadas do relatório em anexo dos Administradores
que será submetido à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.
Tanto este Relatório como o relatório do Conselho de Administração da EDPR
("Relatório dos Administradores") em relação à referida proposta de aumento de capital
(que se encontra em Anexo a este Relatório) serão disponibilizados aos acionistas na
data da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, que deverá aprovar o
acordo de prorrogação.
O referido Relatório dos Administradores justifica detalhadamente a proposta de
aumento de capital e inclui os esclarecimentos que os Administradores da Sociedade
consideram necessários para justificar a operação proposta. Da mesma forma, propõe
que o procedimento para a realização do referido aumento de capital seja equivalente
ao habitualmente previsto para as ofertas de subscrição de ações de caráter acelerado
(“Oferta Acelerada Bookbuilt”), cujas principais características são:

— No contexto de uma OPS acelerada, o Relatório dos Administradores estabelece
que os potenciais investidores estão qualificados. Ou seja, aqueles que cumprem
com a definição de Investidor Qualificado de acordo com os regulamentos europeus
contidos no Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu de 14 de junho
de 2017, que por sua vez se baseia nas disposições estabelecidas na Diretiva
2014/65/UE Anexo II Seção 1, do Parlamento Europeu de 15 de maio de 2014;
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— As ações emitidas serão do mesmo tipo e série que as ações ordinárias da EDPR
atualmente cotadas na Euronext Lisboa; e

— O Relatório dos Administradores contempla a possibilidade de incluir um desconto
máximo entre 3,7% e 10,3% na cotação de fechamento da ação da EDPR no dia de
negociação imediatamente anterior à data do Relatório. O referido desconto é justificado
com base em transações semelhantes no mercado.

— A operação proposta envolve um processo acelerado de colocação em secundário entre
investidores institucionais, com ações existentes recebidas em empréstimo pelos
subscritores. Da mesma forma, o aumento de capital proposto visa a emissão das
ações necessárias para que, uma vez subscritas pelos subscritores, sejam devolvidas
ao credor.
Nossa responsabilidade é emitir um julgamento profissional, na qualidade de especialistas
independentes, sobre o valor justo das ações da Sociedade, sobre o valor teórico dos
direitos de preferência de subscrição cujo exercício é suprimido e sobre a razoabilidade dos
dados contidos no Relatório dos Administradores. Nosso trabalho foi realizado de acordo
com a norma técnica sobre a elaboração do relatório especial sobre exclusão do direito de
preferência no caso do artigo 308 da LSC.
A informação contábil utilizada neste trabalho foi obtida das contas anuais consolidadas da
EDPR para o exercício terminado em 31 de dezembro de 2020, as quais foram auditadas
por PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, que emitiu o seu relatório de auditoria em 24 de
fevereiro de 2021 sobre as mencionadas contas anuais consolidadas em que expressaram
uma opinião sem ressalvas.
De acordo com a referida norma técnica sobre a elaboração deste Relatório, nosso trabalho
consistiu na aplicação dos seguintes procedimentos:

— Obtenção do referido relatório de auditoria referente às contas anuais consolidadas da
EDPR correspondentes ao exercício terminado em 31 de dezembro de 2020;

— Formulação de questões à Administração da Sociedade sobre eventos importantes que
podem afetar significativamente o valor da EDPR e, se for o caso, verificação dos
mesmos;

— Constatação se o valor de emissão proposto pelo Conselho de Administração é superior
ou inferior ao valor do patrimônio líquido resultante das últimas contas anuais
consolidadas auditadas da EDPR para o exercício terminado em 31 de dezembro de
2020;

— Estimativa do valor justo das ações da Sociedade, através da aplicação de
metodologias de avaliação geralmente aceitas. Em particular, Desconto de Fluxos de
Caixa, múltiplos de mercado obtidos de companhias listadas comparáveis e transações
anteriores, recomendações de analistas do mercado de ações e outras metodologias
que sejam consideradas razoáveis para a conclusão do valor;
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— Estudo da evolução do valor da cotação das ações da Sociedade e determinação do
preço médio ponderado das referidas ações durante os últimos períodos de cotação
representativos anteriores à data de emissão deste Relatório (média entre o último
trimestre e média entre o último semestre ), entre 3 de dezembro de 2020 e 2 de março
de 2021, ambos inclusive, e entre 3 de setembro de 2020 e 2 de março de 2021, ambos
inclusive, bem como a última cotação disponível anterior à data de emissão deste
Relatório. O valor da cotação foi considerado como um valor indicativo do valor justo da
Sociedade, por se encontrar dentro da faixa de valor justo que emerge da aplicação das
metodologias de avaliação geralmente aceitas acima mencionadas.
Neste contexto, foram obtidas evidências do referido valor de cotação no site da
Euronext Lisboa (“Bolsa de Valores de Lisboa”), cuja cópia se encontra no anexo 2 do
presente Relatório, e que também inclui os valores de cotação indicados, a frequência e
o volume de cotação dos períodos em análise;

— Verificação se o tipo de emissão proposto pelo Conselho de Administração corresponde
ao valor justo das ações da Sociedade, que decorre da informação obtida nos pontos
anteriores;

— Avaliação da razoabilidade dos dados existentes no Relatório dos Administradores que
justificam a proposta e tipo de emissão de ações, incluindo a revisão da documentação
que justifica a metodologia de avaliação e as bases de cálculo;

— Determinação do valor teórico do direito de preferência de subscrição cujo exercício se
propõe a extinção, calculado com referência tanto ao valor de cotação, como ao valor
teórico contábil da Sociedade; e

— Obtenção de uma carta de manifestações do Conselho de Administração da Sociedade
na qual nos informa que trouxe ao nosso conhecimento todas as hipóteses, dados e
informações relevantes.
Conforme indicado anteriormente, o Relatório dos Administradores propõe que o tipo de
emissão das novas ações da EDPR para subscrição seja de 5,00 euros de valor nominal
cada, mais um prémio de emissão de 12 euros por ação, ou seja, que serão emitidas a 17
euros por ação.
Considerando todos os itens acima, em nosso julgamento profissional, como especialistas
independentes, concluímos que:

— Os dados existentes no Relatório dos Administradores para justificar a sua proposta de
exclusão do direito de preferência de subscrição dos acionistas nos termos do artigo
308.º da LSC, são razoáveis por se encontrarem devidamente documentados e
expostos;

— O tipo de emissão de 5,00 euros de valor nominal por ação, acrescido de um prémio de
emissão de 12 euros por ação, definido pelo Conselho de Administração, encontra-se
dentro do intervalo de valores que podem ser considerados indicativos do valor justo
das ações da Sociedade no contexto desta transação;
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— Este tipo de emissão é superior ao valor patrimonial líquido consolidado das ações da
Sociedade em 31 de dezembro de 2020, de acordo com as demonstrações financeiras
intermediarias, que ascende a 9,90 euros por ação sem considerar no cálculo a rubrica
Participação Minoritária e é superior ao valor patrimonial líquido consolidado das ações
da Sociedade na mesma data, considerando no cálculo a rubrica Participação
Minoritária, que ascende a 8,42 euros por ação; e

— Do mesmo modo, a seguir, apresentamos o valor teórico do direito de preferência de
subscrição cujo exercício se propõe suprimir, expresso em euros por ação, relativo a
cotação da ação, em 2 de março de 2021, bem como a média do preço médio
ponderado das referidas ações durante o último período de negociação representativo
anterior à data de emissão deste Relatório, cuja informação foi obtida através de
certificação da Bolsa de Valores de Lisboa.

Período de cotação

Preço de cotação
(€/Ação)

Tipo de emissão
mínimo

Efeito diluição
(€/Ação)

2 de março de 2021

18,74

17,00

0,16

Média do período
compreendido entre 3 de
dezembro de 2020 e 2
de março de 2021

21,50

17,00

0,41

Média do período
compreendido entre 3 de
setembro de 2020 e 2 de
março de 2021

18,57

17,00

0,14

A diluição por ação em circulação em relação aos períodos de cotação anteriores à data de
aprovação do aumento de capital, em euros por ação, seria determinada através da
aplicação da seguinte fórmula:





 Pmo − Pe 
D=

  N o  + 1 
 N  
 e  
Na fórmula anterior, D representa o valor teórico do direito de subscrição preferencial, Pmo a média dos preços
médios ponderados de cotação das ações da Sociedade em relação aos períodos de cotação analisados, Pe o
tipo de emissão, No o número de ações antigas em circulação da Sociedade na data de aprovação do aumento
de capital pelo Conselho de Administração e Ne o número de novas ações a serem emitidas.
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*****
Este Relatório e as informações nele contidas foram preparados estritamente de acordo
para cumprir com o estabelecido no artigo 308 do Texto Reformado da Lei das Sociedades
de Capital, não devendo ser utilizado para nenhum outro fim.

(Relatório devidamente assinado na versão original em espanhol)

José Ignacio Cerrato

Manuel Santillana

Sócio

Sócio

KPMG Auditores, S.L.

KPMG Auditores, S.L.

3 de março de 2021
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Anexo 1
Relatório elaborado pelo Conselho de Administração da
Sociedade, datado de 3 de março de 2021, em relação à
proposta de aumento de capital

Translation into English for information purposes only
Spanish language version prevails

REPORT ON THE PROPOSED SHARE CAPITAL INCREASE OF EDP RENOVÁVEIS, S.A., BY MEANS OF
CASH CONTRIBUTIONS AND EXCLUDING THE PRE-EMPTIVE SUBSCRIPTION RIGHT, ISSUED BY THE
BOARD OF DIRECTORS ON 3rd March 2021
(Item ninth of the Agenda)

LIVE 10864794v.5

Translation into English for information purposes only
Spanish language version prevails

1.

PURPOSE OF THE REPORT
This report has been prepared by the Board of Directors of EDP Renováveis, S.A. (“EDPR” or the
“Company”), pursuant to, and in compliance with, the provisions of articles 286, 296 and 308 of
the Spanish Companies Act (Ley de Sociedades de Capital), approved by Royal Legislative Decree
1/2010, on 2 July (“Spanish Companies Act”), and related provisions of the Commercial Registry
Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, on 19 July, which require (i) the issuance of
a written report justifying the reasons for the proposed share capital increase, to the extent that
the approval and execution of the share capital increase would necessarily entail the
amendment of article 5 (“Share Capital”) of the by-laws of the Company; and (ii) in connection
with the exclusion of pre-emptive subscription rights, the issuance of a written report specifying
the value of the Company’s shares and the consideration to be paid for the new shares, with an
indication of the persons to whom they shall be allocated.
The purpose of this report is to justify the proposed share capital increase by means of cash
contributions and excluding the pre-emptive subscription right (the “Share Capital Increase”),
which will be submitted for approval at the next General Shareholders’ Meeting of the Company
to be held on 12 April 2021, on first call, or on 13 April 2021, on second call (the “2021 General
Shareholders’ Meeting”).
This report, together with the report prepared by an independent expert other than the auditor
of the Company and appointed for these purposes by the Commercial Registry of Asturias, will
be made available to the shareholders with the calling of the 2021 General Shareholders’
Meeting.

2.

REPORT SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PURPOSES OF ARTICLES 286 AND
296 OF THE SPANISH COMPANIES ACT

2.1.

Context and justification of the proposed Share Capital Increase
EDPR is a listed company focused on the development, construction, operation & maintenance
and energy management of renewable energy projects worldwide, primarily through Onshore
Wind, Solar PV, Offshore Wind and Solar Distributed Generation. As of December 2020, EDPR
owned 12.2GW of renewable operating installed capacity and 2.3GW of assets under
construction, primarily in Europe and US.
The current global trend towards the decarbonization of the energy sector and the overall
economy coupled with the increasing competitiveness of renewable generation sources is
expected to significantly accelerate investments in the renewables sector, more than doubling
LIVE 10864794v.5
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renewables installed capacity worldwide until 2030.
EDPR is committed to playing a key role in the decarbonization of the sector and has therefore
significantly scaled up its organization, teams and capabilities to be able to meet the increasing
demand for renewable energy.
In this context, on the 25th of February 2021, EDPR disclosed to the market its Strategy and
Business plan 2021-25, which among other, includes a significant step up of growth with an
investment plan of c. €19bn targeting c. 20GW of gross renewable capacity additions until 2025,
primarily through growth in its core markets, Europe and US.
The sole purpose of the proposed Share Capital Increase is to obtain resources to be fully used
to partially fund EDPR investment plan disclosed to the market on the 25th of February 2021.
2.2.

Structure of the transaction
For the purposes of achieving the above-mentioned objectives, and based on, among others,
the information received from Morgan Stanley Europe SE and Citigroup Global Markets Europe
AG as “Joint Global Coordinators” of the transaction, the Board of Directors considered that the
most appropriate and efficient manner was to execute a private placement of shares previously
lent by EDP Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) to the Joint Global Coordinators carried out
through an accelerated bookbuilding process among qualified investors (the “Accelerated
Bookbuilding Offering”) followed by the Share Capital Increase to be subscribed by the Joint
Global Coordinators (or by entities within their respective groups), which will subsequently
return such shares to EDP to settle the stock lending agreement (the Accelerated Bookbuilding
Offering and the Share Capital Increase, the “Transaction”).
For the purpose herein, qualified investors shall exclusively refer to those investors that meet
the requirements for holding such status as provided in the applicable regulations in any
jurisdiction, including, in particular, in the European Union, as provided in Regulation (EU)
2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, on the prospectus
to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated
market, and in any supplementary EU or domestic rules that might apply in each relevant
Member State or any other jurisdiction.
The Board of Directors understands that an accelerated bookbuilding process implemented
through a secondary private placement, exclusively among qualified investors, is the structure
that fits best with the objectives described above, as the proposed structure of the Transaction
will allow the Company to obtain the required resources indicated in Section 2.1 above in a very
short period of time and reducing the volatility risk of the market, all in the Company’ best social
LIVE 10864794v.5
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interest as further explained in this report.
Details of the process of the Transaction are the following:
(a) The Company, EDP and the Joint Global Coordinators have entered into a placement
agreement by virtue of which the Joint Global Coordinators have implemented earlier today
the Accelerated Bookbuilding Offering;
(b) For the purposes of enabling such Accelerated Bookbuilding Offering, EDP and the Joint
Global Coordinators entered into a stock lending agreement by means of which EDP has lent
the required number of EDPR shares to the Joint Global Coordinators, who have placed them
among qualified investors.
(c) In respect of the Share Capital Increase, the placement agreement includes the following
provisions, among others:
(i)

(ii)
(iii)

the commitment from EDPR to convene immediately after the Accelerated
Bookbuilding Offering the 2021 General Shareholders’ Meeting including the Share
Capital Increase, for the exact number of shares and price per share arising from the
Accelerated Bookbuilding Offering;
the commitment from EDP to vote in favour of such Share Capital Increase in the
2021 General Shareholders’ Meeting; and
the commitment from the Joint Global Coordinators to fully subscribe and pay up
the Share Capital Increase.

EDP has accepted its involvement in the Transaction at the request of EDPR so that it can be
implemented. Consequently, EDP’s role in the Transaction is instrumental and it should have no
impact on EDP different from its impact in any other EDPR shareholder. In fact, EDP has lent a
number of shares to the Joint Global Coordinators, expecting to receive back the same number
of shares, without EDP receiving any interest or fee for the loan or participating in the
Accelerated Bookbuilding Offering.
Likewise, the Joint Global Coordinators’ role in the loan of shares and the subscription of the
Share Capital Increase is also instrumental and should also be neutral for them. The Joint Global
Coordinators received, through the stock lending agreement, EDPR shares from EDP, that have
been fully placed among qualified investors. The Joint Global Coordinators will use the funds
received in such placement for the subscription of the Share Capital Increase, subsequently
allocating such newly subscribed shares to the full repayment to EDP of the loan.
2.3.

Characteristics of the Share Capital Increase
LIVE 10864794v.5
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2.3.1. Nominal amount of the Share Capital Increase.

It is proposed to increase the share capital of the Company for a nominal amount of
€441,250,000, from the current amount of €4,361,540,810 to the amount of €4,802,790,810, by
issuing and listing 88,250,000 ordinary shares, of €5 of nominal value per share, represented by
book-entries (acções escriturais).
2.3.2. Issue price.

The new shares are issued at a nominal value of €5 plus a share premium of €12 per share,
resulting in an aggregate issue price of €17 per share including nominal value and share
premium, so that the maximum consideration to be paid for the capital increase amounts to
€1,500,250,000.
As described in Section 3 of this report, the issue price of the newly issued shares corresponds
to the price per share resulting from the Accelerated Bookbuilding Offering.
2.3.3. Subscription and payment of the new shares.

The subscription and payment of the new ordinary shares shall be made by payment in cash of
the aggregate amount of the new subscribed shares (nominal value plus share premium) by the
Joint Global Coordinators, to whom the Board of Directors has agreed to fully offer their
subscription and who has committed to subscribing and paying them up.
2.3.4. Consideration.

The consideration for the Share Capital Increase shall consist of contributions to be made in
cash.
2.3.5. Representation of the new shares.

The new ordinary shares to be issued by virtue of the Share Capital Increase shall be represented
by book entries (acções escriturais) and shall be registered in the relevant accounts of the
Central de Valores Mobiliários, the centralized securities deposit and settlement system in
Portugal managed by Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A., with registered office at Avenida da Boavista no.
3433, 4100-138 Porto, Portugal (“Interbolsa”).
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2.3.6. Rights and characteristics attaching to the new shares.

The new shares to be issued by virtue of the Share Capital Increase, shall be ordinary shares and
shall belong to the same class and series as the ordinary shares of the Company which are
currently listed in Euronext Lisbon, the Portuguese official quotations market managed by
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., with registered office
at Avenida da Liberdade no. 196, 1250-096 Lisboa, Portugal (“Euronext Lisbon”), and shall be
fungible and traded in tandem with the remaining ordinary shares of the Company from the
moment they are admitted to trading.
The new issued shares shall confer the same rights and obligations to their holders as from the
date on which they are registered in the relevant accounts of the Central de Valores Mobiliários
and in the individual accounts opened in the name of the entities subscribing the shares before
financial intermediaries affiliated with Interbolsa.
The new issued shares shall confer to their holders the right to receive any dividends payable
after they have been validly issued.
2.3.7. Incomplete subscription.

In accordance with the provisions of article 311 of the Spanish Companies Act, in the event that
the new ordinary shares of €5 of nominal value per share, of the same class and series as those
currently in circulation, represented by book entries (acções escriturais), are not fully subscribed
and paid up, the share capital shall be increased on the amount of the subscription effectively
made. As explained, this scenario is not expected as a commitment has been already assumed
by the Joint Global Coordinators for their full subscription.
2.3.8. Exclusion of the pre-emptive subscription right.

In order to ensure that the new shares can be subscribed and paid up in accordance with the
above, it is necessary to exclude the pre-emptive subscription right of the existing shareholders
of EDPR. Such exclusion is based on the corporate interest of the Company as it is explained on
Section 3 of this report.
2.3.9. Date of execution of the Share Capital Increase.

The Board of Directors shall determine the specific date on which the Share Capital Increase
resolution shall be executed as soon as possible after the 2021 General Shareholders’ Meeting,
and in any case within the maximum period foreseen in the Spanish Companies Act (i.e. one year
from its approval by the 2021 General Shareholders’ Meeting).
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2.3.10. Listing of the new shares.

It shall be proposed to the 2021 General Shareholders Meeting to approve to apply for the listing
of the new issued shares on Euronext Lisbon, authorising to this effect the Board of Directors of
the Company, with faculties of substitution, to execute as many documents and to carry out as
many acts as may be necessary for these purposes.
The Company shall rely on the exemptions of preparing and submitting for approval a
prospectus for the public offering or admission to trading of the new issued shares, pursuant to
articles 1.4.a) and 1.5.a) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the
Council of 14 June 2017, on the prospectus to be published when securities are offered to the
public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.
3.

REPORT SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 308 OF THE
SPANISH COMPANIES ACT
The Share Capital Increase is proposed to be executed with the exclusion of the pre-emptive
subscription right of the shareholders of the Company, in accordance with the provisions of
article 308 of the Spanish Companies Act. In order to comply with the provisions of article 308
of the Spanish Companies Act and to acknowledge the compliance of the legal requirements in
the adoption of the resolution on the Share Capital Increase, the Board of Directors of EDPR
hereby reports the following:

3.1.

Justification of the social interest
The proper implementation of the Transaction to achieve the objectives set out in Section 2.1
above requires the subscription of the new shares issued pursuant to the Share Capital Increase
by the Joint Global Coordinators, so that the Joint Global Coordinators can, in turn, repay the
loan of shares to EDP, which has been an essential requirement for the execution of the
Accelerated Bookbuilding Offering.
In this context, the Board of Directors of the Company considers that the exclusion of the preemptive subscription right is in full compliance with the legal requirement which determines
that the exclusion of such right must be in the Company’s best interests. In this regard, (i) it
allows the execution of the Accelerated Bookbuilding Offering which is desirable in terms of
social interest; (ii) the chosen procedure is suitable for such purpose; and (iii) there is a
proportionality relation between the sought objective and the chosen means, as detailed below.
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3.1.1. Suitability of the proposed transaction in terms of social interest.

As explained above, EDPR is a listed company focused on the development, construction,
operation & maintenance and energy management of renewable energy projects worldwide,
primarily through Onshore Wind, Solar PV, Offshore Wind and Solar Distributed Generation. As
of December 2020, EDPR owned 12.2GW of renewable operating installed capacity and 2.3GW
of assets under construction, primarily in Europe and US.
The current global trend towards the decarbonization of the energy sector and the overall
economy coupled with the increasing competitiveness of renewable generation sources is
expected to significantly accelerate investments in the renewables sector, more than doubling
renewables installed capacity worldwide until 2030.
EDPR is committed to playing a key role in the decarbonization of the sector and has therefore
significantly scaled up its organization, teams and capabilities to be able to meet the increasing
demand for renewable energy.
In this context, on the 25th of February 2021, EDPR disclosed to the market its Strategy and
Business plan 2021-25, which among other, includes a significant step up of growth with an
investment plan of c. €19bn targeting c. 20GW of gross renewable capacity additions until 2025,
primarily through growth in its core markets, Europe and US.
Therefore, the Board of Directors of the Company considers that the proposed Share Capital
Increase is the most appropriate formula in order to partially fund the EDPR investment plan
disclosed to the market on the 25th of February 2021.
3.1.2.

Adequacy of the Share Capital Increase with the exclusion of the pre-emptive subscription right
in the implementation of the Transaction.
As explained above, the proper implementation of the Transaction requires the subscription of
the new shares issued pursuant to the Share Capital Increase by the Joint Global Coordinators,
which has been an essential requirement for the execution of the Accelerated Bookbuilding
Offering and obtaining the funds by the Company. This is not only suitable for the purpose of
achieving the desired objectives but it is also convenient in terms of social interest. Indeed, this
procedure would allow the raising of new equity in the terms described above in a very short
period of time and by reducing the volatility risk of the market.
The proposed Transaction is framed in a context of strong interest from institutional investors in
entering the Company’s share capital, which the Board of Directors believes it is highly advisable
to consider in order to meet its strategic plans. Such strong interest is also based on the certainty
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of the Transaction, and such certainty cannot be provided through an ordinary capital increase
with pre-emptive subscription rights for the shareholders of the Company.
In this regard, the alternative procedures for raising new equity available to the Company would
be either (i) a share capital increase by means of cash contributions with pre-emptive rights, or
(ii) a share capital increase, also by means of cash contributions, excluding such rights in order to
carry out an ordinary primary accelerated bookbuilding offering. The advantages of the
Accelerated Bookbuilding Offering followed by the Share Capital Increase as opposed to these
alternatives are analysed below:
(a) Certainty regarding the placement price. The placement price resulting from the Accelerated
Bookbuilding Offering is already known as of the date hereof, and therefore the nominal
amount and the share premium of the Share Capital Increase have been already fixed. Any
alternative strategy with pre-emptive subscription rights or through a primary accelerated
bookbuilding offering would have required a period of several weeks from its announcement
to the determination of its price, being therefore subject to the market risk.
(b) Flexibility in terms of launch and promptness of execution. Any alternative strategy would
significantly delay the process of ensuring the raising of equity. The period for exercising the
pre-emptive rights in a share capital increase by means of cash contributions with preemptive rights cannot be less than thirty (30) days from the publication of the announcement
of the subscription of the new shares in the Official Gazette of the relevant Commercial
Registry.
These time periods and requirements differ from those required to complete the subscription
and disbursement of shares in the proposed Transaction. Consequently, as a more flexible
mechanism, the proposed Transaction significantly increases the Company’s scope for action
and capacity to react in order to carry out the Transaction under the best conditions available
to the Company.
Therefore, neither (i) a share capital increase by means of cash contributions with preemptive rights; nor (ii) a primary accelerated bookbuilding offering, could be carried out with
the celerity and flexibility in terms of launch that provides the Transaction and which is
required to ensure the raising of new equity in the current market conditions.
(c) Reduced exposure to market volatility and potential lower discount to the listed price. It
should be noted that the issue price of the new shares set by Board of Directors is 9.3% below
the closing price of EDPR shares on Euronext Lisbon at the date immediately before the date
of this report. In this respect, according to public data, the range of average discounts applied
in the relevant share capital increases without pre-emptive rights above or equal to
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€500,000,000 carried out by Spanish listed companies since 2008 has been a range of
between 3.7% and 10.3% discount on the price of their shares on the stock exchange business
day immediately preceding the announcement of the terms of the transaction.
In the event of an issue of shares with pre-emptive rights or a primary accelerated
bookbuilding offering, the Company would be exposed to market developments during the
period in which the rights are negotiated. This could entail the need to apply a higher discount
on the listed price of the shares in order to ensure the success of the transaction. In the case
of an issue of shares with pre-emptive rights, the long duration, again, of the offer process to
current shareholders entails the assumption of a market risk which, depending on its
development, could prevent the resources needed from being obtained. Thus, neither an
issue with pre-emptive rights nor a primary accelerated bookbuilding offering excluding such
rights would be advisable for the Company, taking into account the inherent volatility of the
financial markets and the execution time required to carry out these alternatives, in particular
under the current exceptional market context, where COVID-19 has introduced added
volatility to the financial markets.
(d) Increase in the Company’s shareholder base. The proposed transaction constitutes an
opportunity to increase the Company’s shareholder base, adding new reputable qualified
investors to it, thereby improving the liquidity of the shares and increasing the analysts’
interest and monitoring of the Company. The free float increases in absolute terms in more
than 50%. The engagement of qualified investors in the Accelerated Bookbuilding Offering is
a demonstration of their confidence in the Company and its future business prospects.
Furthermore, through the Accelerated Bookbuilding Offering, the Company has been able to
participate in the allocation process in order to consolidate a shareholder base that is aligned
with the Company’s interests, is not speculative and is intended to be permanent in the long
term.
(e) Cost saving. It should be noted that the celerity of this process significantly reduces the
management costs associated with any share capital increase.
3.1.3. Proportionality of the exclusion of the pre-emptive rights in the Share Capital Increase.

Finally, the exclusion of pre-emptive subscription rights in the Share Capital Increase fully
complies with the due proportionality that must exist between the benefits obtained by the
Company and the disadvantages that could eventually arise to shareholders, given that the
transaction entails a voting rights dilution which could diminish the expectations of the
Company’s shareholders. This assessment is justified by the benefits arising for the Company and
referred to in the previous Section.
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For the avoidance of doubt, it is hereby reiterated that EDP’s role in the Accelerated Bookbuilding
Offering and the Share Capital Increase is instrumental and consequently will have the same
voting rights dilution than any other shareholders.
In light of the above, the Board of Directors of the Company considers that the Share Capital
Increase referred to in this report is justified for reasons of social interest. Therefore, it is hereby
proposed to adopt the Share Capital Increase referred to in this report, excluding the
shareholders’ pre-emptive rights, considering it is in the best interest of the Company.
3.2.

Fair value of the new shares
As described in Section 2.3.2 above, the aggregate issue price amounts to €17 per share, including
nominal value and share premium, which corresponds to the fair value of the shares.
The criteria used by the Board of Directors to determine the fair value of the shares correspond
to generally accepted business valuation methodologies, taking into account both public
information on the value of the Company on Euronext Lisbon and valuation models based on the
expected profitability of EDPR’s business.
The Board of Directors, in accordance with international and domestic financial practice,
considers that the fair value corresponds to the price that resulted from the Accelerated
Bookbuilding Offering described herein (which was carried out in a transparent manner and
between knowledgeable parties), as this process measures the intensity of demand in the most
qualified segment of investors (capable of promptly evaluating the offer and determining the
amount and price at which they are willing to acquire the shares) and, therefore, adequately
and faithfully expresses what the market is willing to pay for the Company's shares.
Consequently, the Board of Directors suggests that the price that resulted from the Accelerated
Bookbuilding Offering is taken as a reference for the setting of the share premium in the Share
Capital Increase.
As further explained in section 3.1.2 above, it should also be noted that the proposed discount
is in line with the discounts generally applied by other companies in similar transactions (by type
of placement, size of the placement and percentage of the Company's current share capital that
the Share Capital Increase represents) carried out in Spain and in other international markets in
highly volatile market environments.
Article 308.2.a) of the Spanish Companies Act makes the agreement to increase share capital
excluding pre-emptive rights conditional upon the nominal value of the shares to be issued plus,
where appropriate, the amount of the share premium, corresponding to the fair value resulting
from the report of the independent expert, different from the Company’s auditor, appointed for
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this purpose by the Commercial Registry.
For these purposes, the information and data included in this report will be reviewed by means
of a report that will be issued, prior to the adoption of the agreement to issue the new shares,
by KPMG Auditores, S.L. in its capacity as independent expert different from the Company’s
auditor, appointed by the Commercial Registry of Asturias.
Furthermore, the Board of Directors has requested Credit Suisse Securities Sociedad de Valores,
S.A. to deliver an opinion on the fairness from a financial point of view of the price paid by the
Joint Global Coordinators for the new shares. This fairness opinion has been delivered on 2nd
March 2021 and confirms that the consideration of €17 per share in cash to be received by the
Company in the Share Capital Increase is fair to the Company from a financial point of view.
4.

PROPOSED RESOLUTION SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
Further to the above, the full text of the proposed Share Capital Increase to be submitted to the
General Shareholders’ Meeting for its approval is the following:
“Share capital increase by means of cash contributions and exclusion of the pre-emptive
subscription right for an amount of €441,250,000 by issuing and listing 88,250,000 new
ordinary shares of €5 of nominal value per share and a share premium of €12 per share.
Prevision of incomplete subscription. Delegation of authorities for the execution of the share
capital increase, the amendment of the Company’s by-laws and the application for the listing
of the new shares on Euronext Lisbon.”
1. Share capital increase by means of cash contributions.
It is agreed to increase the share capital of the Company for a nominal amount of €441,250,000,
by issuing and listing 88,250,000 new ordinary shares, of €5 of nominal value per share, of the
same class and series as those which are currently in circulation, represented by book entries
(acções escriturais) (the “Share Capital Increase”).
The new shares are issued at a nominal value of €5 plus a share premium of €12 per share,
resulting in an aggregate issue price of €17 per share including nominal value and share
premium. The nominal value and the share premium corresponding to the shares to be issued in
execution of this agreement shall be paid in full by means of cash contributions.
In accordance with the provisions of article 311 of the Spanish Companies Act, the possibility of
incomplete subscription of the share capital increase is expressly provided for.
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2. Issue price.
The new shares are issued at a nominal value of €5 plus a share premium of €12 per share,
resulting in an aggregate issue price of €17 per share including nominal value and share
premium, so that the maximum consideration to be paid for the capital increase amounts to
€1,500,250,000 (and the maximum aggregate share premium of €1,059,000,000).
In this regard, the report issued by the independent expert other than the Company’s auditor,
appointed for these purposes by the Commercial Registry, on the fair value of the Company’s
shares, on the theoretical value of the pre-emptive subscription rights whose exercise it is
proposed to exclude and on the fairness of the data contained in the report issued by the Board
of Directors has been made available to this General Shareholders Meeting upon its call for the
purposes provided for by the Law.
For the purposes of article 299 of the Spanish Companies Act, it is acknowledged that the
Company’s shares existing prior to the share capital increase are fully paid up.
3. Exclusion of the pre-emptive subscription right.
In accordance with the corporate interest of the Company, it is agreed to exclude the pre-emptive
subscription rights on the basis of the Report of the Board of Directors and the Report of the
independent expert other than the Company’s auditor referred to in article 308 of the Spanish
Companies Act, so that all the shares issued in execution of this resolution are subscribed for by
the recipients of the share capital increase referred to in Section 6 below.
4. Representation of the new shares.
The new issued shares shall be represented by book entries (acções escriturais) and shall be
registered in the relevant accounts of the Central de Valores Mobiliários, the centralized
securities deposit and settlement system in Portugal managed by Interbolsa – Sociedade Gestora
de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A., with
registered office at Avenida da Boavista no. 3433, 4100-138 Porto, Portugal (“Interbolsa”).
5. Rights attaching to the new shares.
The new issued shares shall be ordinary shares and shall belong to the same class and series as
the ordinary shares of the Company which are currently listed in Euronext Lisbon, Portuguese
official quotations market managed by Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados
Regulamentados, S.A. with registered office at Avenida da Liberdade no. 196, 1250-096 Lisboa,
Portugal (“Euronext Lisbon”), and shall be fungible and traded in tandem with the remaining
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ordinary shares of the Company from the moment they are admitted to trading.
The new issued shares shall confer the same rights and obligations to their holders in relation to
the remaining ordinary shares of the Company as from the date on which they are registered in
(i) the relevant accounts of the Central de Valores Mobiliários and (ii) in the individual accounts
opened in the name of the entities subscribing the shares before financial intermediaries
affiliated with Interbolsa.
The new shares shall be represented by book entries (acções escriturais).
The new issued shares shall confer to their holders the right to receive any dividends payable
after they have been validly issued.
6. Recipients of the Share Capital Increase. Subscription and payment.
The subscription and payment of the new ordinary shares shall be made by payment in cash of
the aggregate amount of the new subscribed shares (nominal value plus share premium) by
Morgan Stanley Europe SE and Citigroup Global Markets Europe AG or by any entity within their
respective groups (the “Joint Global Coordinators”), as follows:
(a) 44,125,000 shares shall be subscribed and paid up by Morgan Stanley Europe SE or by any
entity within its group.
(b) 44,125,000 shares shall be subscribed and paid up by Citigroup Global Markets Europe AG
or by any entity within its group.
7. Execution of the Share Capital Increase.
The Board of Directors shall execute the Share Capital Increase as soon as possible after the date
hereof, and in any case within the maximum period foreseen in article 297.1.a) of the Spanish
Companies Act (i.e. one year from the approval of this resolution).
8. Application for the listing on Euronext Lisbon.
Likewise, it is agreed to apply for the listing on Euronext Lisbon of all the ordinary shares issued
in execution of this resolution of Share Capital Increase.
The Company will rely on the exemption of preparing and submitting for approval a prospectus
for the public offering or admission to trading of the new issued shares, pursuant to articles 1.4.a)
and 1.5.a) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14
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June 2017, on the prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.
9. Amendment of the Company’s by-laws.
In the event that the Share Capital Increase is fully subscribed and paid up by the Joint Global
Coordinators, article 5 of the Company’s by-laws shall be amended as follows:
“ARTICLE 5 – SHARE CAPITAL
The value of the Company’s issued share capital is € 4,802,790,810 and it is divided in
960,558,162 shares with a nominal value of € 5,00 each, represented by book entries. All shares
integrate a single class and series and are fully issued and paid.”
Notwithstanding the above, in any case, it is also resolved to authorize the Board of Directors of
the Company to adopt any other resolutions required for the amendment of article 5 of the
Company’s by-laws, in order to reflect the result of the Share Capital Increase.
10. Delegation of authorities for the execution and formalization of the aforementioned
resolutions.
It is resolved to authorize the Board of Directors, pursuant to the provisions of article 297.1.a) of
the Spanish Companies Act, as well as, for the avoidance of doubt, applicable Portuguese law
rules applicable to the (i) request for the registration of the new issued shares before the Central
de Valores Mobiliários and the (ii) admission to trading of the new issued shares in Euronext
Lisbon, including without limitation the Portuguese Securities Code, CMVM Regulation no.
14/2000, the Rules concerning the functioning of regulated markets published by Euronext
Lisbon which are in force from time to time and the regulations published by Interbolsa
concerning the functioning of securities settlement systems published by Interbolsa which are in
force from time to time, to carry out as many acts and execute as many public and private
documents as may be necessary or appropriate in relation to the aforementioned resolutions,
with express faculties of substitution and rectification, until the Share Capital Increase resolved
herein is fully registered in the Commercial Registry, including, where appropriate, the request
for partial registration and, in particular, to:
(a) set the date on which the Share Capital Increase shall be executed, establishing the terms
and conditions of the Share Capital Increase in all other matters not provided for in this
resolution and in accordance to its terms and conditions;
(b) to carry out as many acts as may be necessary to execute the subscription and payment of
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the Share Capital Increase, as well as any others required to comply with this resolution,
including the offer and allocation of the new shares for subscription to the relevant entities,
the establishment of the deadline for the effective payment and subscription of the Share
Capital Increase, the adoption of any other resolutions required for the implementation of
the Share Capital Increase and the amendment of article 5 of the Company’s by-laws, in order
to reflect this circumstance;
(c) declare the completion of the Share Capital Increase (with full or incomplete subscription)
once the subscription period has ended and the new shares have been paid up, executing as
many public and private documents as may be necessary for the total or partial
implementation of the Share Capital Increase;
(d) take all necessary actions to ensure that the new shares resulting from the Share Capital
Increase are registered in the Central de Valores Mobiliários by carrying out the all the
required actions for their full effectiveness and compliance, notably before Interbolsa;
(e) take all necessary actions to ensure that the new shares resulting from the Share Capital
Increase are listed on Euronext Lisbon by carrying out the all the required actions for their
full effectiveness and compliance, notably before Euronext Lisbon; and
(f) In general, to execute as many documents and agreements, both public and private, and to
take as many actions as may be necessary or advisable to execute and formalize the Share
Capital Increase before any public or private, Spanish or foreign, entities and bodies,
including those of declaration, supplementation or rectification of defects or omissions that
may impede or hinder the full effectiveness of the foregoing resolutions, and, without
prejudice to any other existing authority to notarize the corporate resolutions, for any of
them to appear before a Notary Public and execute the corresponding deed of share capital
increase and amendment of bylaws and, if appropriate, to correct and clarify this resolution
in the terms necessary to achieve its full registration in the Commercial Registry.”
And for the appropriate legal purposes, the Board of Directors of EDPR formulates this report, in Oviedo,
on 3rd March 2021.
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Anexo 2
Evidências do valor de cotação em Euronext

Anexo 2.1. Cotação de fechamento da sessão em 2 de março
de 2021
Preço de fechamento da sessão: 18,74€

3/2/2021
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Anexo 2.2. Cotação média ponderada (referência VWAP)
histórica de três e seis meses anteriores a 2 de março de 2021:
-

Três meses: 3 de dezembro de 2020 – 2 de março de 2021: 21,50€

-

Seis meses: 3 de setembro de 2020 – 2 de março de 2021: 18.57€

EDP RENOVAVEIS Historical price
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EDP RENOVAVEIS Historical price
DATE

OPEN

HIGH

LOW

CLOSE

NUMBER OF SHARES

TURNOVER

VWAP

02/03/2021

18.70

19.08

18.46

18.74

829,903

15,582,476

18.7763

01/03/2021

18.36

18.80

18.22

18.66

803,992

14,893,328

18.5242

26/02/2021

18.56

18.58

18.02

18.10

1,008,404

18,330,765

18.1780

25/02/2021

18.72

19.10

18.30

18.48

1,342,724

24,974,336

18.5998

24/02/2021

18.80

19.08

18.14

18.44

926,829

17,156,626

18.5111

23/02/2021

19.58

19.58

18.18

18.80

1,278,299

23,780,059

18.6029

22/02/2021

19.84

19.90

19.16

19.22

818,351

15,889,952

19.4170

19/02/2021

19.14

19.92

18.80

19.84

1,253,998

24,555,729

19.5820

18/02/2021

19.98

20.30

19.00

19.06

1,159,911

22,461,844

19.3651

17/02/2021

20.35

20.50

19.80

19.92

1,068,462

21,373,970

20.0044

16/02/2021

20.45

21.25

20.25

20.35

920,084

18,990,069

20.6395

15/02/2021

20.45

20.70

19.72

20.40

1,223,601

24,794,530

20.2636

12/02/2021

21.55

21.65

20.15

20.40

1,646,062

33,835,993

20.5557

11/02/2021

22.20

22.55

21.60

22.05

803,838

17,726,094

22.0518

10/02/2021

22.35

22.70

22.00

22.15

473,487

10,555,419

22.2929

09/02/2021

23.05

23.10

21.85

22.15

739,293

16,474,397

22.2840

08/02/2021

23.25

23.45

22.75

22.95

644,580

14,839,039

23.0213

05/02/2021

22.80

23.40

22.80

23.25

605,334

14,049,297

23.2092

04/02/2021

23.35

23.55

22.55

22.80

589,635

13,489,973

22.8785

03/02/2021

22.95

23.30

22.75

23.30

423,807

9,819,725

23.1703

02/02/2021

22.90

22.90

22.45

22.70

571,381

12,962,004

22.6854

01/02/2021

22.60

23.20

22.25

22.65

624,614

14,158,245

22.6672

29/01/2021

22.85

23.40

22.35

22.55

807,463

18,389,848

22.7748

28/01/2021

22.00

23.05

21.20

22.90

942,163

21,104,999

22.4006

27/01/2021

23.30

23.40

21.25

22.15

1,571,988

34,517,008

21.9576

26/01/2021

24.30

24.60

23.15

23.35

709,921

16,757,804

23.6052

25/01/2021

25.00

25.45

24.40

24.50

673,217

16,677,595

24.7730

22/01/2021

24.55

24.90

24.00

24.90

718,692

17,747,028

24.6935

21/01/2021

23.95

24.55

23.35

24.55

774,559

18,790,429

24.2595

20/01/2021

23.70

24.00

23.60

23.75

589,834

14,010,132

23.7527

19/01/2021

23.40

23.60

23.00

23.50

617,879

14,460,980

23.4042

18/01/2021

23.20

23.35

22.95

23.15

344,147

7,951,119

23.1038

15/01/2021

23.50

23.70

22.60

23.05

862,025

19,881,759

23.0640
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DATE

OPEN

HIGH

LOW

CLOSE

NUMBER OF SHARES

TURNOVER

VWAP

14/01/2021

23.65

23.90

23.35

23.50

430,420

10,135,524

23.5480

13/01/2021

23.40

23.90

23.00

23.50

909,079

21,329,885

23.4632

12/01/2021

24.15

24.35

23.10

23.40

753,838

17,786,289

23.5943

11/01/2021

24.05

24.90

23.70

24.25

1,252,422

30,446,014

24.3097

08/01/2021

25.80

26.40

25.35

25.60

1,225,301

31,581,446

25.7744

07/01/2021

24.25

25.95

24.25

25.80

1,154,057

29,352,352

25.4341

06/01/2021

23.60

24.05

23.40

24.05

812,796

19,332,774

23.7855

05/01/2021

24.00

24.40

23.20

23.35

842,491

19,730,196

23.4189

04/01/2021

23.10

24.05

23.10

24.05

635,778

15,116,060

23.7757

31/12/2020

23.15

23.15

22.80

22.80

123,469

2,826,841

22.8951

30/12/2020

23.00

23.10

22.55

23.00

478,828

10,985,231

22.9419

29/12/2020

23.10

23.40

22.85

23.00

436,792

10,069,867

23.0541

28/12/2020

22.35

23.10

22.05

23.00

345,248

7,840,328

22.7093

24/12/2020

22.15

22.30

21.70

22.30

214,380

4,740,903

22.1145

23/12/2020

21.15

22.50

20.95

22.15

1,015,979

22,326,087

21.9749

22/12/2020

20.30

21.10

20.30

21.00

490,823

10,234,269

20.8512

21/12/2020

20.05

20.15

19.70

20.15

485,678

9,730,585

20.0351

18/12/2020

20.35

20.50

20.15

20.15

1,134,022

22,879,082

20.1752

17/12/2020

19.82

20.40

19.66

20.35

688,421

13,948,509

20.2616

16/12/2020

19.86

19.98

19.58

19.78

627,777

12,412,402

19.7720

15/12/2020

19.00

19.58

18.64

19.44

752,565

14,493,486

19.2588

14/12/2020

18.54

19.24

18.46

18.94

710,106

13,465,610

18.9628

11/12/2020

18.50

18.66

18.30

18.50

454,657

8,407,425

18.4918

10/12/2020

18.50

18.58

18.36

18.54

361,909

6,703,796

18.5234

09/12/2020

18.70

18.88

18.50

18.50

725,007

13,476,083

18.5875

08/12/2020

18.40

18.70

18.10

18.68

900,205

16,739,047

18.5947

07/12/2020

18.00

18.18

17.76

18.12

837,430

15,104,882

18.0372

04/12/2020

17.96

17.98

17.76

17.92

811,292

14,519,892

17.8972

03/12/2020

17.68

18.30

17.54

17.94

902,382

16,173,357

17.9230

02/12/2020

17.38

17.80

17.32

17.68

603,510

10,643,495

17.6360

01/12/2020

17.76

17.76

17.24

17.38

692,888

12,080,790

17.4354

30/11/2020

17.48

17.84

17.44

17.76

809,014

14,348,185

17.7354

27/11/2020

17.42

17.46

17.18

17.46

601,218

10,458,547

17.3956

26/11/2020

17.56

17.56

17.16

17.30

352,864

6,105,598

17.3030

25/11/2020

17.18

17.50

17.16

17.50

500,138

8,714,191

17.4236

24/11/2020

17.58

17.66

17.08

17.08

836,508

14,406,695

17.2224
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DATE

OPEN

HIGH

LOW

CLOSE

NUMBER OF SHARES

TURNOVER

VWAP

23/11/2020

17.62

17.72

17.34

17.58

632,607

11,115,407

17.5708

20/11/2020

17.26

17.68

17.20

17.60

425,676

7,453,829

17.5106

19/11/2020

17.02

17.40

16.86

17.26

471,424

8,121,283

17.2271

18/11/2020

17.04

17.20

16.98

17.08

409,227

6,989,561

17.0799

17/11/2020

17.10

17.34

16.88

17.02

644,279

10,972,772

17.0311

16/11/2020

17.44

17.46

17.10

17.18

547,012

9,416,897

17.2152

13/11/2020

17.74

17.82

17.38

17.38

579,529

10,142,244

17.5008

12/11/2020

17.46

18.12

17.14

17.82

1,043,619

18,557,214

17.7816

11/11/2020

16.32

17.62

16.20

17.46

933,354

16,037,586

17.1827

10/11/2020

16.60

16.74

16.04

16.34

1,054,013

17,202,504

16.3210

09/11/2020

17.04

17.30

16.42

16.60

1,052,486

17,688,560

16.8065

06/11/2020

17.20

17.40

16.78

16.82

621,910

10,501,905

16.8865

05/11/2020

16.96

17.42

16.66

17.26

1,926,929

33,246,964

17.2539

04/11/2020

16.26

16.60

16.08

16.60

825,099

13,568,239

16.4444

03/11/2020

16.20

16.78

16.18

16.78

408,684

6,795,160

16.6269

02/11/2020

16.28

16.34

15.72

16.22

424,019

6,821,729

16.0883

30/10/2020

16.40

16.48

15.60

16.32

601,889

9,748,546

16.1966

29/10/2020

15.40

16.14

15.38

15.92

550,858

8,741,989

15.8698

28/10/2020

15.58

15.70

15.38

15.46

496,254

7,683,578

15.4832

27/10/2020

16.02

16.02

15.70

15.74

344,646

5,444,837

15.7983

26/10/2020

15.94

16.06

15.64

15.98

274,634

4,374,333

15.9279

23/10/2020

16.20

16.30

16.02

16.16

309,878

5,001,648

16.1407

22/10/2020

16.66

16.80

16.08

16.10

790,131

12,810,757

16.2135

21/10/2020

16.78

16.84

16.58

16.60

300,919

5,017,315

16.6733

20/10/2020

16.80

17.02

16.62

16.70

568,647

9,535,752

16.7692

19/10/2020

17.00

17.12

16.84

16.74

127,638

2,161,291

16.9330

16/10/2020

17.02

17.44

16.46

17.00

9,727,635

165,256,162

16.9883

15/10/2020

17.12

17.24

16.82

16.82

858,137

14,570,416

16.9791

14/10/2020

16.78

17.56

16.66

17.30

927,611

15,920,009

17.1624

13/10/2020

16.70

17.36

16.46

16.84

901,850

15,242,176

16.9010

12/10/2020

15.68

16.50

15.62

16.28

962,643

15,570,161

16.1744

09/10/2020

15.52

15.58

14.98

15.14

253,928

3,853,673

15.1762

08/10/2020

15.24

15.74

15.16

15.52

433,529

6,734,064

15.5331

07/10/2020

14.94

15.20

14.76

15.16

277,238

4,186,611

15.1011

06/10/2020

14.80

14.98

14.62

14.92

258,380

3,840,144

14.8624

05/10/2020

14.54

14.80

14.52

14.72

146,240

2,148,272

14.6900
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DATE

OPEN

HIGH

LOW

CLOSE

NUMBER OF SHARES

TURNOVER

VWAP

02/10/2020

14.58

14.70

14.40

14.62

295,967

4,313,581

14.5745

01/10/2020

14.14

14.78

14.14

14.66

319,304

4,665,503

14.6115

30/09/2020

13.90

14.36

13.78

14.14

420,927

5,958,299

14.1552

29/09/2020

13.96

13.96

13.74

13.86

197,618

2,731,908

13.8242

28/09/2020

13.88

13.90

13.64

13.82

273,788

3,784,343

13.8222

25/09/2020

13.94

13.94

13.54

13.62

322,078

4,402,676

13.6696

24/09/2020

13.70

13.98

13.70

13.86

244,928

3,389,085

13.8371

23/09/2020

13.86

14.00

13.72

13.82

242,846

3,360,313

13.8372

22/09/2020

13.94

14.16

13.86

13.92

280,013

3,907,785

13.9557

21/09/2020

14.48

14.48

13.94

14.06

286,737

4,037,135

14.0796

18/09/2020

13.92

14.34

13.92

14.34

778,628

11,091,900

14.2454

17/09/2020

14.10

14.22

13.78

13.90

519,624

7,247,270

13.9471

16/09/2020

14.28

14.34

14.08

14.10

225,374

3,188,904

14.1494

15/09/2020

14.18

14.30

14.04

14.20

244,805

3,479,143

14.2119

14/09/2020

14.16

14.24

14.02

14.06

192,343

2,708,804

14.0832

11/09/2020

13.98

14.18

13.92

14.10

178,860

2,518,069

14.0784

10/09/2020

13.92

14.04

13.88

14.00

180,593

2,526,295

13.9889

09/09/2020

13.74

14.04

13.68

13.98

360,706

5,035,651

13.9605

08/09/2020

14.20

14.20

13.38

13.54

450,306

6,120,921

13.5928

07/09/2020

13.96

14.14

13.74

14.06

182,887

2,566,228

14.0318

04/09/2020

14.30

14.36

13.68

13.72

452,225

6,305,722

13.9438

03/09/2020

14.58

15.00

14.26

14.32

406,344

5,946,686

14.6346
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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
Exame e aprovação, se aplicável, de uma distribuição complementar de reservas
livres a favor dos acionistas.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO
Em virtude da proposta de deliberação submetida à Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas convocada para 12 e 13 de abril de 2021, em primeira e segunda convocatória,
respetivamente, de aumento de capital social da Sociedade no valor máximo de 441.250.000
euros, mediante a emissão de um máximo de 88.250.000 novas ações da Sociedade, a serem
subscritas exclusiva e instrumentalmente pelas entidades financeiras que conduziram o
processo de accelerated bookbuilding a que se refere o ponto nono da ordem do dia desta
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (o "Aumento de Capital Social"), o Conselho de
Administração da Sociedade deliberou, com o objetivo de manter o valor económico da
remuneração inicialmente prevista a favor dos acionistas e pagável em 2021, aprovar a proposta
feita a esta Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de aprovação do pagamento de uma
distribuição complementar de reservas livres a favor de cada uma das ações da Sociedade
existentes a partir da efetivação do Aumento de Capital Social (a “Distribuição Complementar”),
no montante necessário para que o valor do dividendo ordinário por ação proposto pelo
Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas nos termos do ponto
segundo da respetiva ordem do dia, juntamente com o valor da Distribuição Complementar de
reservas livres que é submetido à consideração desta mesma Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas nos termos deste ponto décimo da ordem do dia, tenha como efeito que os acionistas
recebam uma remuneração por ação pagável em 2021 de 0,08 euros, equivalente à aprovada
pelo Conselho de Administração da Sociedade na data de formulação das contas anuais da
Sociedade relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
O montante efetivo da Distribuição Complementar dependerá da quantidade de novas
ações que forem efetivamente subscritas no âmbito do Aumento de Capital Social.
No caso de o Aumento de Capital Social ser integralmente subscrito, o valor agregado
da Distribuição Complementar ascenderia a um máximo de 7.060.000 euros.
A Distribuição Complementar proposta estará sujeita, em qualquer caso, às disposições
da legislação tributária.
O pagamento da Distribuição Complementar será efetivado no dia 12 de maio de 2021,
e o pagamento será realizado através de um agente pagador (paying agent).

1

Informa-se ainda que as ações serão negociadas sem direito a receber Distribuição
Complementar (ex dividend) dois dias de negociação antes da data de pagamento daquela, de
acordo com as regras aplicáveis aos mercados regulamentados em que as ações da Sociedade
estejam admitidas à negociação.
A EDP Renováveis, S.A. fornecerá informações detalhadas sobre os demais termos e
condições de pagamento da Distribuição Complementar com pelo menos dez dias de
antecedência relativamente à data de pagamento daquela(em 2 de maio de 2021), tudo de
acordo com as regras aplicáveis aos mercados regulamentados em que as ações da Sociedade
estão admitidas à negociação.
Propõe-se ainda conferir poderes ao Conselho de Administração, com a extensão
máxima necessária nos termos da Lei, com expressa faculdade de substituição, para designar a
entidade que atuará como agente pagador e para decidir e implementar todas as ações
necessárias ou adequadas para alcançar o efetivo pagamento aos acionistas da Distribuição
Complementar.
Os efeitos da presente deliberação, se aprovada pelos senhores acionistas, ficarão
condicionados à aprovação em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e subsequente
implementação da deliberação de Aumento de Capital Social proposta à Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas no âmbito do ponto nono da respetiva ordem do dia.

2

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 de todas as deliberações
adotadas na Assembleia Geral de Acionistas com o objetivo de celebrar a respetiva ata
pública e permitir a sua interpretação, correção e adição ou desenvolvimento de forma a
obter os registos apropriados.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO DÉCIMO PRIMEIRO
Conferir poderes, indistintamente, ao Presidente do Conselho de Administração, ao
Secretário do Conselho de Administração e ao Secretário Adjunto do Conselho de
Administração, nos mais amplos termos permitidos em Direito, para executar todas as
deliberações adotadas por esta Assembleia Geral de Acionistas e, para o efeito, para
desenvolver, esclarecer, especificar, interpretar, completar e corrigir tais deliberações ou as
decorrentes de quaisquer atos e documentos outorgados em execução das mesmas e, em
particular, quaisquer omissões, defeitos ou erros de substância ou de forma que impeçam o
registo destas deliberações e suas consequências no Registro Mercantil.

