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ESCLARECIMENTO SOBRE NOTÍCIAS DIVULGADAS RELATIVAS À
EDP – ENERGIAS DO BRASIL

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244.º do Código
dos Valores Mobiliários, a EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”)
vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em
geral:
Durante o processo de admissão à cotação da EDP – Energias do
Brasil, S.A. (“Energias do Brasil”) no Novo Mercado da BOVESPA,
concluído a 13 de Julho de 2005, a empresa tornou público o
objectivo estratégico de reforçar a sua presença no negócio de
produção de electricidade por forma a equilibrar o seu portfólio de
activos, actualmente com grande preponderância na actividade
de distribuição. Neste sentido, e por ser uma empresa de referência
no sector energético brasileiro, a Energias do Brasil não irá deixar de
analisar

todas

as

alternativas

disponíveis

que

permitam

o

cumprimento do mencionado objectivo estratégico, pressupondo,
como não poderia deixar de ser, a maximização do valor e a
salvaguarda dos interesses de todos os seus accionistas.
Não obstante, no seguimento de notícias hoje veiculadas por
meios de comunicação social, relativas à potencial aquisição de
activos específicos por parte da Energias do Brasil, a EDP vem por
este meio esclarecer que não se encontram tomadas quaisquer
decisões de investimento – nem tão pouco foram até à data
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analisados em sede de Comissão Executiva e/ou Conselho de
Administração da EDP quaisquer projectos – que envolvam
operações de aquisição de empresas eléctricas no Brasil.
A EDP prestará, como habitualmente, as necessárias e devidas
informações ao mercado sempre que existam desenvolvimentos
que assim o justifiquem.
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