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Madrid, 26 de Abril de 2020: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) informa que na
Assembleia Geral Anual de Accionistas, realizada no presente dia 26 de Abril de
2020, foram adotadas, pelos Senhores Acionistas, as seguintes deliberações:
• Aprovação 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 terminado a 31 de Dezembro de 2019.
• Aprovação da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício
social que terminou a 31 de Dezembro de 2019.
Aprovada a aplicação do resultado formulado pelo Conselho de Administração
na sua reunião com data de 19 de Fevereiro de 2020, com o parecer favorável
da Comissão Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas:
Resultado do exercício de 2019 ……………….€8.802.449
Como o resultado é negativo, não procede a provisão de reservas, ou qualquer
outra aplicação.
• Aprovação da proposta de distribuição de dividendos.
Aprovar a proposta do Conselho de Administração, com o parecer favorável da
Comissão Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas, para
a distribuição de um dividendo bruto de €0,08 por ação da EDP Renováveis
S.A. com direito aos mesmos (“o Dividendo”), equivalente a um montante
global de 69.784.653 Euros que provirão da conta de Reserva Voluntária.
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• Aprovação do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do
Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades
dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao
exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2019.
• Aprovação do Estado da Informação não Financeira do Grupo Consolidado da
EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de
Dezembro de 2019.
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• Aprovação da gestão e atuação do Conselho de Administração e sua Comissão
Executiva durante o exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2019.
• Ratificação da nomeação por cooptação como Administrador “Dominical” do
Exmo. Senhor Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.
• Autorização ao Conselho de Administração para a aquisição derivativa e venda
de ações próprias por parte da EDP Renováveis, S.A. e/ou outras sociedades
subsidiárias com o limite máximo de 10% do capital social subscrito.
• Aprovação da delegação no Conselho de Administração da faculdade de emitir
uma ou varias vezes, quaisquer: (i) valores de renda fixa ou instrumentos de
divida de natureza análoga (incluindo sem carácter limitativo títulos ou notas
promissórias) pelo valor máximo legalmente permitido, assim como, (ii)
valores de renda fixa ou de outro tipo (incluídos warrants) convertíveis ou
permutáveis, a opção do Conselho de Administração, em ações da EDP
Renováveis S.A. ou que deem direito a opção do Conselho de Administração a
subscrever ou adquirir ações da EDP Renováveis, S.A. ou de outras sociedades,
por um valor máximo de trezentos milhões de Euros (€300.000.000) ou o seu
equivalente noutra moeda. Delegação da faculdade, com expressa faculdade
de substituição de fixar critérios para a determinação das bases e modalidades
de conversão ou do direito a subscrever ações e da faculdade de aumentar o
capital social na quantia necessária assim como na medida em que a lei assim
o permita, a faculdade de excluir o direito de subscrição preferente dos
acionistas.
• Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de
Administração da EDP Renováveis S.A..
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• Aprovação da delegação de poderes para formalização e execução das
resoluções adotadas na Assembleia Geral de Acionistas com o objetivo de
celebrar a respetiva acta pública e permitir a sua interpretação, correção e
adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efectuada nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 248-A do Código dos Valores Mobiliários.
EDP Renováveis, S.A.
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