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Informação 
Privilegiada 

Assembleia Geral Anual de Acionistas da EDP 
Renováveis 
 

Madrid, 12 de abril de 2021: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) informa que na 
Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada hoje, foram adotadas as seguintes 
deliberações pelos Acionistas: 

1) Aprovação das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das 
contas consolidadas em conjunto com as suas subsidiárias, correspondentes ao 
exercício findo a 31 de dezembro de 2020. 

2) Aprovação da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício findo 
a 31 de dezembro de 2020, assim como da distribuição de dividendos. 

- Resultado do exercício de 2020……………€1.388.573.084,60  

- Reserva Legal…………….…………………….……. €138.857.308,46  

- Reservas Voluntárias…..……………...……….. €1.179.931.123,18  

- Dividendos………………………………..………....... €69.784.652,96  

Aprovação da proposta do Conselho de Administração, com o parecer favorável da 
Comissão de Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas, para a 
distribuição de um dividendo bruto de €69.784.653 proveniente do resultado líquido do 
exercício, que será dividido equitativamente pelas ações com direito a recebê-lo no 
momento do pagamento. 

3) Aprovação do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório 
de Gestão Consolidado em conjunto com as suas subsidiárias, e do Relatório de 
Governo Societário, correspondentes ao exercício findo a 31 de dezembro de 2020. 

4) Aprovação do Relatório de Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP 
Renováveis, S.A., correspondente ao exercício findo a 31 de dezembro de 2020. 

5) Aprovação da gestão e atuação do Conselho de Administração e da sua Comissão 
Executiva durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2020, assim como ratificar a 
confiança depositada nos seus membros. 

6) Aprovação da proposta de reeleição e nomeação de Administradores. 

Reeleição para um mandato com um período estatutário de três anos: 

- Miguel Stilwell de Andrade como Administrador Executivo  
- Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como Administrador Executivo  
- Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como Administradora “Dominical”  
- Ana Paula Garrido de Pina Marques como Administradora “Dominical” 
- Manuel Menéndez Menéndez como Administrador “Externo”  
- Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador Independente   
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- Allan J. Katz como Administrador Independente 
- Joan Avalyn Dempsey como Administradora Independente 

Nomeação para um mandato com um período estatutário de três anos: 

- António Sarmento Gomes Mota como Administrador Independente 
- Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas como Administrador “Dominical”   
- Rosa María García García como Administradora Independente 
- José Manuel Félix Morgado como Administrador Independente 

7) Aprovação da Política de Remuneração da equipa de gestão da EDP Renováveis, 
S.A. 

8) Aprovação da reeleição, como Auditor Externo da EDP Renováveis, S.A. para os anos 
2021, 2022 e 2023, da PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita no Registo 
Oficial de Auditores de Contas com o número S0242 e C.I.F. B-79031290. 

9) Aprovação do 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 prémio de emissão de €12 por ação, resultando num 
preço de subscrição global de €17 por ação e montante global de € 1.500.250.000. 
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 na Euronext Lisbon. 

10) Aprovação de uma distribuição complementar a favor dos acionistas, proveniente 
de reservas voluntárias, de até €7.060.000. 

11) Aprovação da delegação de poderes para formalização e execução de todas as 
deliberações adotadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas com o objetivo de 
celebrar as respetivas atas públicas 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 efetuada nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários. 
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