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Reunião do Conselho de Administração da EDP 
Renováveis 
 

Madrid, 12 de abril de 2021: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) informa que na reunião 
de hoje do Conselho de Administração (“CA”): 

1) No seguimento da proposta por parte da Comissão de Nomeações, Remunerações e 
Governo Corporativo, o CA aprovou: 

- A nomeação de António Gomes Mota como Presidente independente e de Miguel 
Stilwell de Andrade como Vice-Presidente do CA da EDPR; 

- A nomeação de Miguel Stilwell de Andrade como CEO e de Rui Teixeira como 
CFO da EDPR; 

- A nomeação dos seguintes Administradores Independentes como membros da 
Comissão de Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas: 

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto (Presidente); 
Rosa García García; 
José Félix Morgado. 

- A nomeação dos seguintes Administradores Independentes como membros da 
Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Corporativo: 

António Gomes Mota (Presidente); 
Rosa García García; 
José Félix Morgado. 

A EDPR é um líder global no setor das energias renováveis comprometido com as 
melhores práticas de ESG e focado na melhoria contínua do seu governo corporativo. 
As deliberações aprovadas hoje contribuem para uma estrutura de Governo 
Corporativo mais eficiente, mais independente e mais diverso. 

Como resultado destas deliberações, o CA da EDPR: 

- É composto por 12 membros; 

- Tem um Presidente independente, António Gomes Mota; 

- Tem apenas dois membros Executivos, Miguel Stilwell de Andrade e Rui Teixeira; 

- Tem uma presença reforçada de Administradores Independentes com uma 
representação de 50% no Conselho; 

- Tem uma presença reforçada de mulheres com uma representação de 33% no 
Conselho; 

- Continua com as suas Comissões exclusivamente compostas por 
Administradores Independentes (Comissão de Auditoria, Controlo e Transações 
entre Entidades Relacionadas e Comissão de Nomeações, Remunerações e 
Governo Corporativo). 
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Adicionalmente, o compromisso da EDPR com as melhores práticas foi também 
reforçado com a atribuição de assuntos de Governo Corporativo à Comissão de 
Nomeações, Remunerações e Governo Corporativo, fortalecendo a supervisão contínua 
das melhores práticas de governo societário. 

A EDPR gostaria de dar as boas-vindas a todos os novos membros nomeados hoje para 
o CA e para as Comissões e de agradecer aos membros cessantes António Nogueira 
Leite, Conceição Lucas, Francisco Seixas da Costa e Alejandro Fernández de Araoz por 
toda a sua dedicação e valioso contributo para o sucesso da EDPR. 

 

2) No seguimento da aprovação do aumento de capital social da EDPR na Assembleia 
Geral Anual de Acionistas realizada hoje, o CA aprovou: 

- A execução 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; 

- A alteração em conformidade dos Estatutos da Sociedade e pedido de admissão 
à negociação das novas ações na Euronext Lisbon. 

A aprovação da execução do aumento de capital social decorre da proposta aprovada 
pelo CA a 3 de março de 2021, seguida da aprovação por parte dos acionistas da EDPR 
na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada hoje. 

O aumento de capital social de €1,5 mil milhões representa um marco importante para 
a execução do Business plan 2021-25 da EDPR e irá financiar parcialmente o plano de 
investimentos da EDPR de c.€19 mil milhões para implementar c.20 GW de renováveis 
até 2025, conforme comunicado no Capital Markets Day a 25 de fevereiro de 2021.  

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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