
Reuters: EDPR.LS 
Bloomberg:  EDPR PL 

 

 EDP Renováveis, S.A. Sede: Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo Espanha 
Capital Social: €4.361.540.810 Inscrita no Registo Mercantil das Astúrias, tomo 3.671,caderno 177, folha n.º AS – 37.669C.I.F. n. º A-74219304 

Informação 
Privilegiada 
 

Direcção de Relações 
com Investidores  
Rui Antunes, Director 
Pia Domecq  
Duarte Andrada 
  
Tel. +34 902 830 700 
Fax +34 914 238 429 
ir@edpr.com 
www.edpr.com 

Esclarecimento sobre medidas do Ministério Publico 
relativamente a membros do Conselho de 
Administração da EDPR 
 

Madrid, 6 de julho de 2020: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) vem prestar a seguinte 
informação ao mercado e ao público em geral: 

No âmbito de um processo judicial em curso relacionado com a atividade da EDP – 
Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), a qual detém 82,6% do capital da EDPR, o Presidente 
do Conselho de Administração da EDPR, Dr. António Mexia, e o Vice-Presidente e CEO, Dr. 
João Manso Neto, foram ontem notificados sobre a aplicação da medida de coação de 
suspensão do exercício de funções na gestão ou administração em empresas do Grupo 
EDP, mantendo-se o processo em fase de inquérito. 

Nesta data, o Conselho de Administração da EDPR decidiu nomear como novo membro da 
Comissão Executiva e Administrador Delegado Mancomunado o Eng. Rui Manuel 
Rodrigues Lopes Teixeira, o qual é designado como responsável para coordenar os 
trabalhos desta comissão e pela interlocução com a EDP – principal acionista da EDPR.     

A equipa de gestão da EDPR mantém-se em funcionamento inteiramente normal e a 
exercer as suas funções com o seu habitual e sereno sentido de missão para a criação de 
valor sustentável para os seus acionistas, nomeadamente no que respeita à execução da 
Agenda Estratégica 2019-2022 apresentada ao mercado em março de 2019 e a cujos 
objetivos continua inteiramente e inadiavelmente vinculada. 

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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