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Informação 
Privilegiada 

Registo de aumento de capital social da EDPR 
 

Madrid, 15 de abril de 2021: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR” ou a “Sociedade”) informa 
que, a 15 de abril de 2021, a escritura relativa ao aumento de capital excluindo os 
direitos de preferência na subscrição de ações pelos acionistas da Sociedade, foi 
registada no Registo Comercial das Astúrias, num montante nominal de 441.250.000 
euros, a concretizar através da emissão de 88.250.000 ações ordinárias da Sociedade 
(as “Novas Ações”), cada uma com um valor nominal de 5 euros, da mesma categoria 
e série que as ações atualmente admitidas à negociação (o “Aumento de Capital”). 

Consequentemente, o capital social da Sociedade foi fixado em 4.802.790.810 euros, 
dividido em 960.558.162 ações, cada uma com um valor nominal de 5 euros, todas 
pertencentes a uma única categoria e série. 

A EDPR requereu ainda nesta data: (i) a criação e integração das Novas Ações nas 
contas relevantes da Central de Valores Mobiliários, gerida pela Interbolsa – Sociedade 
Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários 
S.A., com sede social em Avenida da Boavista, Nº 3433, Porto, Portugal; e a (ii) admissão 
à negociação das Novas Ações no Euronext Lisbon, o mercado de cotações oficiais 
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”). 

Espera-se que as Novas Ações sejam criadas, integradas na Central de Valores 
Mobiliários e admitidas à negociação na Euronext Lisbon a 16 de abril de 2021. 
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