LANÇAMENTO DE OPA VOLUNTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
São Paulo, 14 de maio de 2018 – A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP Brasil” ou “Companhia”) (B3: ENBR3), comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 11 de maio de 2018, a China Three Gorges (Europe) S.A. (“CTG”)
publicou, por meio do portal eletrônico da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal, Anúncio
Preliminar de Lançamento de Oferta Pública Geral e Voluntária de Aquisição de Ações representativas do capital social
da EDP – Energias de Portugal, S.A. (“OPA” e “EDP Portugal”), acionista controladora da Companhia, visando a aquisição
de controle desta sociedade.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre eventuais
desdobramentos relacionados à OPA.
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ANÚNCIO PRELIMINAR
DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL E OBRIGATÓRIA
DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA
EDP RENOVÁVEIS, S.A.
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 175.º e 176.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se pública
a decisão de lançamento pela China Three Gorges (Europe) S.A. de uma oferta pública geral e obrigatória de aquisição
de ações representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A. (adiante abreviadamente designada por “Oferta”),
nos termos e condições seguintes:
1.

A oferente é a sociedade China Three Gorges (Europe) S.A., uma sociedade anónima de direito luxemburguês
(société anonyme), com sede em 10B, Rue des Mérovingiens, L – 8070 Bertrange, Luxemburgo, inscrita no
Registo Comercial e Societário do Luxemburgo, sob o número B164928, com o capital social integralmente
subscrito e realizado de € 641.000.000, ou qualquer outra entidade que possa vir a substituir a China Three
Gorges (Europe) S.A., nos termos do artigo 191.º do Código dos Valores Mobiliários (adiante abreviadamente
designada por “Oferente”).
A Oferente é indiretamente detida pela China Three Gorges Corporation, através das suas subsidiárias China
Three Gorges International Corporation e China Three Gorges (Hong Kong) Company Limited, cujo capital social
detém integralmente. A China Three Gorges Corporation é uma sociedade detida pela República Popular da
China.

2.

A sociedade visada pela Oferta é a EDP – Energias de Portugal, S.A., sociedade aberta, com sede na Avenida
24 de Julho, n.º 12, Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de
registo e de pessoa coletiva 500 697 256 e com o capital social, integralmente subscrito e realizado, de €
3.656.537.715,00 (adiante abreviadamente designada por “EDP” ou “Sociedade Visada”).

3.

O Intermediário Financeiro, representante da Oferente e encarregado da assistência à Oferta, nos termos e
para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 113.º do Código dos Valores Mobiliários, é o Banco Comercial
Português, S.A., com sede na Praça D. João I, n.º 28, 4000-295 Porto, Portugal, registado na Conservatória do
Registo Comercial do Porto, sob o número único de registo e de pessoa coletiva 501525882, com o capital
social, integralmente subscrito e realizado, de € 5.600.738.053,72, agindo através da sua divisão de banca de
investimento, Millennium Investment Banking.

4.

Os valores mobiliários objeto da oferta são as ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal
de € 1 (um Euro) cada, representativas do capital social da Sociedade Visada, que não sejam detidas pela

Oferente ou por entidades que se comprometam a não acorrer à Oferta, aceitando bloquear as suas Ações até
ao respetivo termo (adiante abreviadamente designadas por “Ações”).
As Ações encontram-se admitidas à negociação no Euronext Lisbon, o mercado regulamentado gerido pela
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados (adiante designado “Mercado
Regulamentado Euronext Lisbon”).
5.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, a Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer outros valores
mobiliários da natureza dos referidos no n.º 1 do artigo 187.º do Código dos Valores Mobiliários.

6.

A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente, nos termos e condições do presente anúncio preliminar
e dos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das Ações representativas do capital social da
Sociedade Visada objeto da presente Oferta que forem objeto de válida aceitação.

7.

Apenas podem ser objeto de aceitação da Oferta as Ações que, na data de encerramento da Oferta, se
encontrem integralmente realizadas e livres de quaisquer ónus, encargos ou outras limitações, nomeadamente
quanto aos respetivos direitos patrimoniais, políticos e/ou sociais e/ou à sua transmissibilidade, incluindo
quando tais limitações à respetiva transmissibilidade resultem do bloqueio em conta das Ações, efetuado por
iniciativa do seu titular, em conformidade com os termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 72 do Código dos
Valores Mobiliários.

8.

A aceitação da Oferta pelos seus destinatários está sujeita ao cumprimento dos respetivos requisitos legais e
regulamentares aplicáveis, incluindo os constantes de lei estrangeira quando os destinatários da Oferta a ela
estejam sujeitos.

9.

A Oferente é atualmente titular de 850.777.024 ações da Sociedade Visada, representativas de 23,27% do
capital social da Sociedade Visada, detendo a totalidade dos direitos de voto inerentes a essas ações, e, tanto
quanto é do conhecimento da Oferente, não lhe são imputáveis quaisquer outros direitos de voto, quer
diretamente, quer de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

10.

A contrapartida oferecida é de € 3,26 (três Euros e vinte e seis cêntimos) por Ação, deduzido de qualquer
montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre
lucros de exercício ou de distribuição de reservas, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito
ao montante em questão tenha sido destacado das Ações e se esse momento ocorrer antes da liquidação
financeira da Oferta.

11.

A contrapartida oferecida cumpre os critérios previstos no n.º 1 do artigo 188.º do Código dos Valores
Mobiliários, caso os mesmos fossem aplicáveis, e corresponde:
(a) a um prémio de cerca de 10,8% em relação ao preço médio ponderado das Ações no Mercado
Regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses anteriores à presente data, o qual é de cerca de € 2,94 (dois
Euros e noventa e quatro cêntimos) por Ação;
(b) um prémio de cerca de 17,9% em relação ao preço médio ponderado ajustado das Ações no Mercado
Regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses anteriores à presente data, o qual é de cerca de € 2,77 (dois
Euros e setenta e sete cêntimos) por Ação, preço esse calculado mediante dedução ao preço das transações
diárias sobre as Ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon durante o referido período de 6 meses e
realizadas antes de 27 de abril de 2018 (data em que começaram a ser negociadas sem direito a dividendo), o

valor de € 0,19 por Ação, correspondente ao valor bruto dos dividendos por Ação que se tornou disponível para
distribuição aos acionistas da Sociedade Visada em 2 maio de 2018.
12.

É intenção da Oferente continuar a contribuir para o desenvolvimento sustentável de longo prazo e para o
crescimento da Sociedade Visada, tal como tem vindo a fazer desde o seu investimento inicial em 2012. A
Oferente pretende que a Sociedade Visada venha a liderar as operações e a expansão do Grupo China Three
Gorges Corporation na Europa, nas Américas e nos países lusófonos. Caso seja considerado do interesse da
Sociedade Visada e dos seus stakeholders relevantes, o Grupo China Three Gorges Corporation poderá vir a
considerar a aportação de ativos relevantes, visando fortalecer a posição da Sociedade Visada no mercado. Os
objetivos de tal potencial aportação de ativos consistiriam na racionalização de portefólios de negócio
combinados, no fortalecimento do perfil de crédito da Sociedade Visada, através da redução do seu rácio de
alavancagem, e na criação de valor adicional, através da poupança de custos. A Oferente pretende ainda
assegurar que a Sociedade Visada se mantenha como um ativo estratégico importante, com identidade
portuguesa, cotada no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon e sedeada em Portugal, preservando um
elevado nível de autonomia e os mais altos padrões de corporate governance. A Oferente procurará manter
uma política de dividendos estável, não abaixo do que foi divulgado no último plano de negócios da Sociedade
Visada.

13.

O lançamento da Oferta encontra-se sujeito:
(a) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (a “CMVM”);
(b) à alteração dos estatutos da Sociedade Visada, ainda que condicionada ao sucesso da Oferta (tal como
previsto no ponto 15 infra), de forma a (i) remover qualquer limite à contagem de votos emitidos por um só
acionista, quer em nome próprio, quer atuando em nome de outro acionista (ii) isentar a Oferente e quaisquer
entidades que, direta ou indiretamente, atual ou futuramente, venham a controlar a Oferente, ou a ser
controladas por esta, de serem consideradas concorrentes da Sociedade Visada;
(c) ao deferimento de todas as aprovações e autorizações administrativas necessárias de acordo com a lei
portuguesa, ou de acordo com quaisquer normas de direito estrangeiro aplicáveis, para a aquisição das Ações
e, indiretamente, das ações detidas pela Sociedade Visada e as ações e ativos detidos pelas subsidiárias da
Sociedade Visada, incluindo:
i.

decisões relativas a procedimentos de controlo de concentrações de empresas aplicáveis,
designadamente (i) uma decisão da Autoridade da Concorrência afirmando que a Oferta não está
incluída no escopo da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (a “Lei da Concorrência”), ou uma decisão da
Comissão Europeia afirmando que a Oferta não está incluída no escopo do Regulamento n.º 139/2004
(o “Regulamento das Concentrações Comunitárias”), conforme aplicável; ou (ii) uma decisão da
Autoridade da Concorrência ou da Comissão Europeia declarando a compatibilidade da transação com
a Lei da Concorrência ou com o Regulamento das Concentrações Comunitárias, conforme aplicável; ou
(iii) a ausência de uma decisão da Autoridade da Concorrência ou da Comissão Europeia dentro do
prazo consagrado pela Lei da Concorrência ou pelo Regulamento das Concentrações Comunitárias para
o efeito, conforme aplicável;

ii.

confirmação por parte do Governo de Portugal de que não irá opor-se à Oferta tal como delineada no
presente anúncio preliminar (e, por consequência, de que não irá opor-se ao lançamento da potencial
oferta pública obrigatória de aquisição sobre as ações representativas do capital social da sociedade
espanhola EDP Renováveis, S.A.), ao abrigo e de acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 138/2014,
de 15 de setembro, quer através de uma decisão explícita, quer através da ausência de uma decisão
após o termo do prazo aplicável;

iii.

aprovação pela Comissão de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos (Committee on Foreign
Investment in the United States (a “CFIUS”)) que não seja sujeita a remédios ou condições (“mitigation
measures”), salvo se tais medidas forem aceites pela Oferente;

iv.

emissão de uma ordem final por parte da Comissão Federal Reguladora de Energia dos Estados Unidos
da América (Federal Energy Regulatory Commission of the United States of America (a “FERC”))
autorizando a aquisição, tal como proposta no presente Anúncio Preliminar e sem quaisquer
modificações;

v.

autorização por parte do Presidente do Departamento de Regulação Energética da Polónia (Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki), ou confirmação por parte desse mesmo Presidente de que tal autorização
não é necessária;

vi.

emissão de um rescrit (uma decisão escrita), pelo Ministro da Economia e das Finanças Francês,
confirmando que a Oferta não está sujeita a aprovação de acordo com os regulamentos de
investimento estrangeiro francês e, se estiver sujeita a tais regulamentos, a emissão de uma
autorização por parte do Ministro da Economia e das Finanças Francês para que a Oferta possa
prosseguir;

vii.

autorização para o prosseguimento da Oferta por parte do Conselho Supremo de Defesa Nacional da
Roménia (“CSDNR”), ou confirmação do CSDNR de que tal autorização não é necessária;

viii.

autorização por parte da Autoridade Portuária de Gijón para a Oferta vis-à-vis a alteração indireta da
estrutura de controlo da Hidroeléctrica del Cantábrico em ligação com as concessões de domínio
público aprovadas por essa autoridade, ou confirmação da Autoridade Portuária de que tal autorização
não é necessária;

ix.

autorização por parte da Autoridade Portuária de Avilés para a Oferta vis-à-vis a alteração indireta da
estrutura de controlo da Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. em ligação com as concessões de domínio
público aprovadas por essa autoridade, ou confirmação da Autoridade Portuária de que tal autorização
não é necessária;

x.

não oposição à Oferta por parte do Conselho Administrativo da Defesa Econômica do Brasil (o “CADE”),
ou confirmação do CADE de que tal decisão não é necessária;

xi.

não oposição à Oferta por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica Brasileira (a “ANEEL”), ou
confirmação da ANEEL de que tal decisão não é necessária;

xii.

não rejeição, explícita ou tácita (tanto quanto permitida pela lei do Canadá), da Oferta após realização
da análise relevante pela Divisão de Análise de Investimentos do Canadá (Investment Review Division

(Investment Canada)) sob a direção do Ministro da Inovação, da Ciência e do Desenvolvimento
Económico do Canadá;
xiii.

não oposição à Oferta por parte do Departamento de Concorrência Federal do Canadá (Canadian
Federal Competition Bureau (o “FCB”)) ou confirmação do FCB de que essa decisão não é necessária
ou, em alternativa, a obtenção de um certificado de decisão antecipada do FCB declarando que não é
necessária nenhuma submissão junto do FCB em relação à Oferta;

xiv.

não oposição à Oferta por parte do Operador do Sistema Elétrico Independente Canadiano (Canadian
Independent System Electricity Operator (o “IESO”)) ou confirmação do IESO de que tal decisão não é
necessária;

xv.

quaisquer outras autorizações ou consentimentos necessários para assegurar a validade e a
exequibilidade da transmissão das Ações;

xvi.

uma declaração da CMVM confirmando que a Oferente e quaisquer entidades relacionadas com a
Oferente nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários estão isentas do dever
de lançar uma oferta pública de aquisição subsequente obrigatória, em resultado da aquisição das
Ações no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 189.º, números 1, alínea a), e 2, do Código dos Valores
Mobiliários, ainda que sujeita à manutenção dos respetivos pressupostos;

(d) As aprovações e autorizações administrativas elencadas nos sub-ponto 13(c)(i) a (xv) acima serem também
emitidas (autonomamente ou em conjunto com as aprovações e autorizações relevantes para a Oferta) em
relação ao lançamento da potencial oferta pública obrigatória de aquisição sobre as ações representativas do
capital social da EDP Renováveis, S.A., tal como mencionado no anúncio preliminar dessa oferta publicado na
presente data.
14.

A Oferente reserva-se o direito de, por sua livre e discricionária decisão, renunciar a qualquer uma, ou a todas,
das condições elencadas no ponto 13, desde que essas condições não afetem a validade da transmissão das
Ações de acordo com a Oferta.

15.

A eficácia da Oferta estará sujeita, até ao termo do período da Oferta, à aquisição por parte da Oferente, no
âmbito da Oferta, de um número de Ações que, acrescidas às ações detidas pela Oferente ou por sociedades
que estejam com esta em relação de domínio ou de grupo (bem como por outras entidades indicadas como
estando relacionadas com a Oferente sob qualquer outra das circunstâncias elencadas no n.º 1 do artigo 20.º
do Código dos Valores Mobiliários) representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos direitos de voto
mais 1 (um) direito de voto na Sociedade Visada.

16.

A Oferente reserva-se o direito de, por sua livre e discricionária decisão, renunciar à condição consagrada no
ponto 15 até à liquidação da Oferta.

17.

Para todos os efeitos, designadamente os previstos no artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, a decisão
de lançamento da Oferta baseou-se no pressuposto de que, entre a presente data e até ao termo do período
da mesma, não ocorrerá qualquer evento com impacto significativo na Sociedade Visada numa base
consolidada, incluindo, sem limitações, na situação patrimonial, económica ou financeira da Sociedade Visada,
igualmente numa base consolidada. São exemplos de situações que podem ter tal impacto as seguintes:

(a) Adoção de deliberações pelos órgãos sociais competentes da Sociedade Visada, ou de sociedades que com
ela estejam numa relação de domínio ou de grupo, com sede em Portugal ou no estrangeiro (adiante
abreviadamente designadas por “sociedades em relação de domínio ou de grupo”), que aprovem:
•

Emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equivalentes que confiram o
direito a subscrever ou a adquirir ações da Sociedade Visada;

•

Emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equivalentes que confiram o
direito a subscrever ou a adquirir ações de sociedades em relação de domínio ou de grupo;

•

Dissolução, transformação, fusão ou cisão da Sociedade Visada ou sociedades em relação de domínio
ou de grupo;

•

Alteração dos estatutos da Sociedade Visada ou de sociedades em relação de domínio ou de grupo
(incluindo aumentos e/ou reduções do capital social), salvo se tais alterações tiverem como propósito
assegurar o preenchimento das condições da Oferta;

•

A distribuição de dividendos, ativos ou reservas da Sociedade Visada, exceto se os montantes de tais
distribuições forem deduzidos à contrapartida mencionada no ponto 10;

•

Amortização ou extinção por outra forma de ações emitidas pela Sociedade Visada ou por sociedades
em relação de domínio ou de grupo;

•

Aquisição, transmissão ou oneração, bem como a promessa de aquisição, transmissão ou oneração de
Ações emitidas pela Sociedade Visada, exceto se em cumprimento de obrigações assumidas até à
presente data que sejam de conhecimento público;



Aquisição, transmissão ou oneração, bem como a promessa de aquisição, transmissão ou oneração de
participações de outras sociedades, exceto se em cumprimento de obrigações assumidas até à
presente data que sejam de conhecimento público;



Transmissão ou oneração, bem como a promessa de transmissão ou de oneração de ativos da
Sociedade Visada ou de sociedades em relação de domínio ou de grupo, incluindo a assunção de
dívidas, trespasse ou cessão da propriedade, do uso ou da exploração de estabelecimentos de
sociedades em relação de domínio ou de grupo, ou a assunção de compromissos de alienação ou de
cedência de tais ativos, ou a assunção dessas dívidas, exceto se em cumprimento de obrigações
contraídas até à presente data que sejam de conhecimento público;

(b) Preenchimento de vagas nos órgãos sociais da Sociedade Visada ou de sociedades em relação de domínio
ou de grupo, sem acautelar que a destituição sem justa causa dos membros designados possa ocorrer mediante
uma indemnização cujo montante não exceda a respetiva remuneração anual;
(c) Destituição de outros membros dos órgãos sociais da Sociedade Visada ou de sociedades em relação de
domínio ou de grupo tendo como consequência o pagamento de indemnizações superiores ao montante das
respetivas remunerações vincendas até à data que corresponderia à data de caducidade dos respetivos
mandatos;
(d) Aumento da remuneração global dos membros de cada um dos órgãos sociais da Sociedade Visada ou de
sociedades em relação de domínio ou de grupo para o ano de 2018 e anos seguintes, para um valor superior
ao da remuneração global dos titulares dos mesmos órgãos sociais no exercício de 2017, exceto em relação a

aumentos anuais em linha com a prática de mercado e com o histórico de aumentos para cada órgão social
relevante;
(e) Prática de quaisquer atos, pela Sociedade Visada ou por sociedades em relação de domínio ou de grupo,
que não se reconduzam à respetiva gestão corrente ou que consubstanciem um incumprimento do dever de
neutralidade do órgão de administração, consagrado no artigo 181.º, n.º 5, alínea d) do Código dos Valores
Mobiliários;
(f) Alterações patrimoniais negativas com impacto relevante na Sociedade Visada ou em sociedades em relação
de domínio ou de grupo, não emergentes do decurso normal dos seus negócios, por referência à situação
evidenciada nos respetivos Relatórios de Gestão e Contas divulgados em relação ao ano de 2017 ou, se
disponíveis, em relação aos últimos balanços semestrais ou trimestrais divulgados após essa data;
(g) Tomada de conhecimento de factos suscetíveis de influenciar de modo significativo a avaliação das Ações,
mas que não tenham sido até hoje trazidos a público.
18.

Adicionalmente, a decisão de lançamento da Oferta foi tomada com base no pressuposto de que, exceto em
relação à informação constante da documentação contabilística da Sociedade Visada disponível até à presente
data e em relação à informação que foi divulgada pela Sociedade Visada também até à presente data, não há
nenhuma estipulação em qualquer acordo, contrato ou outro instrumento do qual a Sociedade Visada ou
quaisquer sociedades, com sede em Portugal ou no estrangeiro, em relação de domínio ou de grupo (a primeira
e as segundas adiante abreviadamente designadas por “membros do Grupo da Sociedade Visada”) sejam
partes, nos termos da qual, em consequência do lançamento da Oferta ou da aquisição, ou da proposta de
aquisição, de todas ou de parte das Ações pela Oferente, e com um impacto relevante na situação patrimonial,
económica e financeira da Sociedade Visada, em base consolidada:
(a) qualquer empréstimo ou dívida de qualquer um dos membros do Grupo da Sociedade Visada que não seja
ainda imediatamente exigível, se vença, se torne ou possa ser declarado imediatamente exigível, ou determine
que a possibilidade de qualquer um desses membros contrair empréstimos ou dívidas seja suprimida ou
limitada;
(b) seja permitida a constituição de (ou determinem a produção de efeitos de) quaisquer direitos ou ónus em
benefício de terceiros, sobre todo ou parte do negócio ou dos ativos de quaisquer membros do Grupo da
Sociedade Visada;
(c) cesse ou seja negativamente modificado ou afetado qualquer acordo, direito ou obrigação de que sejam
partes ou titulares quaisquer membros do Grupo da Sociedade Visada;
(d) cesse ou seja modificado ou alterado de forma relevante e adversa o interesse ou o negócio da Oferente,
de sociedades (com sede em Portugal ou no estrangeiro) numa relação de domínio ou de grupo com a Oferente
ou de membros do Grupo da Sociedade Visada em ou com, respetivamente, qualquer pessoa, empresa,
sociedade ou órgão;
(e) qualquer membro do Grupo da Sociedade Visada deixe de ter direito a desenvolver as suas atividades
usando a sua denominação atual.

19.

É ainda pressuposto da Oferta (i) a não ocorrência de qualquer alteração substancial nos mercados financeiros
nacionais ou internacionais e nas suas instituições financeiras, não assumida nos cenários oficiais divulgados

pelas autoridades da Zona Euro e que tenha um impacto substancial negativo na Oferta ou na Sociedade Visada
(numa base consolidada), excedendo os riscos que lhe são inerentes e que (ii) a aquisição do controlo da
Sociedade Visada pela Oferente, em resultado da Oferta, não acarrete a constituição, ao abrigo da lei de
qualquer jurisdição relevante, de obrigação, por parte da Oferente, de lançar oferta pública obrigatória de
aquisição sobre ações ou quaisquer outros valores mobiliários de qualquer entidade, designadamente a
constituição, ao abrigo do direito brasileiro, de uma obrigação por parte da Oferente de lançar uma oferta
pública obrigatória de aquisição sobre as ações representativas do capital social da sociedade brasileira EDP –
Energias do Brasil, S.A., com exceção da potencial oferta pública obrigatória de aquisição sobre as ações
representativas do capital social da EDP Renováveis, S.A., tal como previsto no respetivo anúncio preliminar
publicado na presente data.
20.

A decisão de lançamento da Oferta baseou-se ainda no pressuposto de que, até ao termo do período da Oferta,
não ocorrerá:
(a) qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de determinar um aumento da contrapartida
proposta da Oferta;
(b) qualquer facto que seja suscetível de afetar a livre disposição dos fundos comprometidos para a liquidação
financeira da Oferta e que não seja suscetível de ser corrigido em tempo útil.

21.

Nos termos da normas legais de direito luxemburguês relevantes, a Oferente optou por ficar sujeita a regras
semelhantes às previstas no artigo 182.º do Código dos Valores Mobiliários, sendo que as Leis da República
Popular da China, ao abrigo das quais a sociedade dominante última da Oferente, a saber a China Three Gorges
Corporation, foi constituída e opera, estabelecem um regime similar ao previsto no referido artigo 182.º do
Código dos Valores Mobiliários. No que respeita ao conjunto de matérias previstas no artigo 182.º-A, n.º1 do
Código dos Valores Mobiliários, os estatutos da Oferente não incluem nenhuma restrição à transmissibilidade
das ações ou de outros valores mobiliários que confiram direitos à aquisição de ações, nem ao exercício de
direitos de voto e, tanto quanto é do conhecimento da Oferente, não existem acordos parassociais que
prevejam tais restrições.

22.

No caso de, em resultado da Oferta, as Ações detidas em conjunto pela Oferente e por quaisquer pessoas ou
entidades relacionadas com a Oferente, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários,
excederem 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, a Oferente não
pretende requerer à CMVM a perda da qualidade de sociedade aberta.

Este anúncio não constitui uma oferta ou um convite a adquirir quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação de
oferta para adquirir quaisquer valores mobiliários, no âmbito da Oferta ou fora dele. A Oferta será realizada unicamente
através do Documento da Oferta e do Formulário de Aceitação acompanhado do Documento de Oferta, que conterá
todos os termos e condições da Oferta, incluindo detalhes sobre como a Oferta poderá ser aceite. O Documento da
Oferta e o Formulário de Aceitação que acompanhará o Documento da Oferta serão disponibilizados de forma gratuita
a todos os acionistas da EDP. Aconselham-se os acionistas da EDP a lerem o Documento da Oferta e o Formulário de
Aceitação que o acompanhará quando forem disponibilizados, pois estes conterão informação importante.

A Oferta será realizada nos Estados Unidos da América em cumprimento do, e com base no, Artigo 14(e) da Lei dos
Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (US Securities Exchange Act of 1934) e do respetivo Regulamento 14E.
A Oferta será realizada nos Estados Unidos da América pela Oferente e por nenhuma outra entidade. Os acionistas da
EDP nos Estados Unidos da América deverão estar cientes de que este anúncio, o Documento da Oferta, o Formulário
de Aceitação que o acompanhará, bem como quaisquer outros documentos relacionados com a Oferta foram ou serão
preparados de acordo com os requisitos de divulgação e de procedimento de Portugal, que são diferentes dos aplicáveis
nos Estados Unidos da América. A Oferente, certas sociedades afiliadas e os procuradores ou corretores (atuando
enquanto agentes) poderão realizar certas aquisições de, ou acordos para a aquisição de, Ações da EDP fora da Oferta
durante o período durante o qual a Oferta se mantiver aberta para aceitação. Se tais aquisições ou acordos para a
aquisição forem realizados, serão executados fora dos Estados Unidos da América e em cumprimento da legislação
aplicável, incluindo a Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (US Securities Exchange Act of 1934).
Poderá ser difícil para acionistas da EDP executarem os seus direitos e pretensões originados fora do âmbito da
legislação de valores mobiliários federal dos Estados Unidos da América, uma vez que a EDP e a Oferente estão sedeadas
em países que não os Estados Unidos da América. Poderá não ser possível intentar ações contra a EDP ou contra a
Oferente ou os seus respetivos administradores ou gestores num tribunal fora dos Estados Unidos da América por
violações do direito dos valores mobiliários deste último país. Por outro lado, poderá ser difícil fazer com que uma
sociedade que não tenha como lei pessoal a lei dos Estados Unidos da América, bem como as suas afiliadas, se sujeitem
a uma decisão de um tribunal do mesmo país.
Salvo se a Oferente determinar o contrário, e apenas se permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, a Oferta não
será feita, direta ou indiretamente, em ou para, ou através da utilização de e-mails de, ou por quaisquer outros meios
instrumentais (incluindo, nomeadamente, meios telefónicos ou eletrónicos) de comércio estrangeiro ou entre estados
de, ou de qualquer instalação de uma bolsa de valores mobiliários nacional do Canadá, nem será feita em ou para a
Austrália ou o Japão, e a Oferta não será suscetível de aceitação por tais usos, meios, instrumentos ou instalações ou
de dentro da Austrália, do Canadá ou do Japão. Consequentemente, salvo se for contrariamente determinado pela
Oferente e desde que permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, cópias do presente anúncio, ou quaisquer outros
documentos relacionados com a Oferta não estão a ser, nem serão, endereçados ou de outra forma dirigidos,
distribuídos ou enviados para, ou dentro da Austrália, do Canadá ou do Japão, e pessoas que recebam esses documentos
(incluindo depositários, procuradores e trustees) não poderão distribuir ou enviá-los para, ou dentro, dessas jurisdições.
Sem prejuízo do exposto, a Oferente retém o direito de permitir que a Oferta seja aceite e que qualquer venda de valores
mobiliários se realize de acordo com a Oferta, no âmbito da sua livre e exclusiva decisão, caso esteja convencida de que
a transação em questão poderá ser realizada em cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.
A disponibilidade da Oferta para pessoas não residentes em Portugal poderá ser afetada pela legislação da jurisdição
relevante. Pessoas que não sejam residentes em Portugal devem informar-se sobre, e observar, quaisquer requisitos
aplicáveis.
Este anúncio, incluindo a informação nele incluída, contém declarações sobre a EDP e a Oferente que são ou poderão
ser declarações prospetivas (“forward-looking statements”). Declarações prospetivas incluem, nomeadamente,
afirmações que tipicamente contêm palavras como “antecipar”, “alvo”, “esperar”, “estimar”, “pretender”, “planear”,
“objetivo”, “acreditar”, “esperar”, “finalidades”, “continuar”, “irá”, “poderá”, “deveria”, “iria”, “poderia”, ou outras

palavras de significado semelhante. Estas declarações prospetivas envolvem riscos e incertezas que poderão fazer com
que os resultados reais difiram materialmente daqueles que são expressos nas declarações prospetivas. Estas
declarações reportam-se exclusivamente à data do presente anúncio e estão naturalmente sujeitas a incertezas e a
alterações das circunstâncias. Muitos destes riscos e incertezas estão relacionados com fatores que estão fora do
controlo das sociedades relevantes ou que estas não estão em condições de antecipar com precisão, tais como, e
nomeadamente, condições de mercado futuras, alterações no ambiente regulatório e o comportamento de outros
intervenientes do mercado. Tais declarações prospetivas deverão ser interpretadas à luz desses fatores e,
consequentemente, nelas não deverá ser depositada confiança indevida. A Oferente não assume qualquer obrigação e
não pretende rever ou atualizar estas declarações prospetivas, salvo se tal for exigido pela legislação aplicável.

Lisboa, 11 de maio de 2018
China Three Gorges (Europe) S.A.
Yang Ya
(Procurador)
Banco Comercial Português, S.A.
Cristina Andrade / João Fonseca
(Procuradores)

LAUNCH OF VOLUNTARY TENDER OFFER FOR THE ACQUISITION OF EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
São Paulo, May 14, 2018 - EDP - Energias do Brasil SA ("EDP Brasil" or "Company") (B3: ENBR3) hereby informs its
shareholders and the market in general that, on May 11, 2018, China Three Gorges (Europe) SA ("CTG") published,
through the electronic website of the Portuguese Securities Market Commission, a Preliminary Announcement for the
Launch of a General and Voluntary Tender Offer for the Acquisition of Shares representing the share capital EDP Energias de Portugal, SA ("TOA" and "EDP Portugal"), controlling shareholder of the Company, aiming at the acquisition
of control of this company.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed of any developments related to the
TOA.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
CEO and Investor Relations Officer

The following is an unofficial English translation of the Portuguese preliminary announcement disclosed on this date.
The original preliminary announcement, written in Portuguese, is the exclusive legally binding version and the Offeror
undertakes no liability for any of the statements or representations made in the English translation. In cases of
inconsistencies between the Portuguese preliminary announcement and the English text of the translation, the
Portuguese text shall prevail.
China Three Gorges (Europe) S.A.
Registered office at 10B, Rue des Mérovingiens,
L – 8070 Bertrange, Luxembourg
Registered at the Registre de commerce et des sociétés
under the number B164928
Share capital: € 641,000,000
(Offeror)
PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
FOR THE LAUNCH OF A GENERAL AND VOLUNTARY
TENDER OFFER FOR THE ACQUISITION OF
SHARES REPRESENTING THE SHARE CAPITAL OF
EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
In accordance with and for the purpose of articles 175 and 176 of the Portuguese Securities Code it is hereby made
public the decision of China Three Gorges (Europe) S.A. to launch a general and voluntary tender offer for the
acquisition of the shares representing the share capital of EDP – Energias de Portugal, S.A. (hereinafter referred to as
the “Offer”), pursuant to the following terms and conditions:
1. The offeror is China Three Gorges (Europe) S.A., a société anonyme with its head office at 10B, Rue des
Mérovingiens, L – 8070 Bertrange, Luxembourg, registered with the Commercial Registry Office of Luxembourg
under no. B164928, with a fully paid-up share capital of € 641,000,000 (hereinafter referred to as the
“Offeror”).
The Offeror is ultimately held by China Three Gorges Corporation through its wholly-owned subsidiaries China
Three Gorges International Corporation and China Three Gorges (Hong Kong) Company Limited. China Three
Gorges Corporation is a state-owned enterprise of People’s Republic of China.
2. The target company is EDP – Energias de Portugal, S.A., a Portuguese public company, with its head-office in
Avenida 24 de Julho, 12, Lisbon, registered with the Commercial Registry Office of Lisbon under no. 500 697
256, with a fully paid-up share capital of € 3,656,537,715.00 (hereinafter referred to as “EDP” or the “Target
Company”).
3. The Financial Intermediary acting on behalf of the Offeror and providing assistance services in relation to the
Offer, in accordance with and for the purpose of article 113, no. 1, paragraph b) of the Portuguese Securities
Code is Banco Comercial Português, S.A., with its head office in Praça D. João I, 28, 4000-295 Oporto, Portugal,
registered with the Commercial
Registry Office of Oporto under no. 501525882, with a share capital of € 5,600,783,053.72, acting through its
investment banking division, Millennium Investment Banking.
4. The securities that are the object of the Offer are the ordinary, dematerialised, nominative shares, with the
nominal value of € 1 (one Euro) each, representing the share capital of the Target Company, and that are not

held by the Offeror, nor by entities that undertake not to tender their Shares in the Offer by accepting to block
such Shares until the end of the Offer period (hereinafter referred to as the “Shares”).
The Shares are admitted to trading on “Euronext Lisbon”, the regulated market managed by Euronext Lisbon –
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados (hereinafter referred to as the “Regulated Market of
Euronext Lisbon”).
5. As far as the Offeror is aware, the Target Company has not issued other securities with the nature of the
securities mentioned in paragraph 1 of article 187 of the Portuguese Securities Code.
6. The Offer is general and voluntary and the Offeror undertakes, in accordance with this preliminary
announcement and in the other Offer documents, to acquire all the Shares representing the share capital of
the Target Company that are the object of the Offer which are object of a valid acceptance.
7. The acceptance of the Offer is limited to the Shares that at the date of settlement of the Offer are fully paid up
and free of any encumbrance or other limitation over itself or the underlying rights, notably economic and/or
political rights and its ability to be transferred, including when such limitation to the transfer arises from the
blocking of the Shares in a securities account by initiative of their owner, in accordance with the terms of
paragraph 2, a) of article 72 of the Portuguese Securities Code.
8. The acceptance of the Offer by its addressees is subject to compliance with the relevant legal and regulatory
requirements, including those set out in foreign law to which the Offer addressees may be subject.
9. The Offeror holds, at this date, 850,777,024 shares in the Target Company’s share capital representing 23.27%
of the share capital of the Target Company holding the entirety of the voting rights inherent to such shares,
and, as far as the Offeror is aware, no further voting rights are attributed to it either directly or in accordance
with the provisions set out in number 1 of article 20 of the Portuguese Securities Code.
10. The offered consideration shall be an amount of € 3.26 (three Euros and twenty six cents) for each Share,
deducting any (gross) amount that is attributed to each Share, whether as dividend, advance for account of
profit or distribution of reserves; such deduction to be made from the moment when the right to the relevant
amount has been detached from the Shares if the detachment occurs prior to the financial settlement of the
Offer.
11. The offered consideration complies with the criteria set out in number 1 of Article 188 of the Portuguese
Securities Code, if those criteria were applicable, and represents:
(a) a premium of approximately 10.8% in relation to the volume-weighted average price of the Shares on the
Regulated Market of Euronext Lisbon, during the six months prior to this date, which is approximately €
2.94 (two Euros and ninety-four cents) per share;
(b) a premium of approximately 17.9% in relation to the adjusted volume-weighted average price of the Shares
on the Regulated Market of Euronext Lisbon during the six months prior to this date, which is approximately
€ 2.77 (two Euros and seventy seven cents) per share, such adjusted volume-weighted average price having
been calculated by deducting, to the daily prices for transactions over Shares of the Target Company on the
Regulated Market of Euronext Lisbon that took place during that six months period and before 27 April
2018 (the ex-dividend date), the per Share gross dividend (i.e. € 0.19) that became available for distribution
on 2 May 2018 to the Offer Price.

12. It is the intention of the Offeror to continue contributing to the long term sustainable development and growth
of the Target Company, as it has been doing since its initial investment in 2012. The Offeror anticipates its
intention for the Target Company to lead the operations and growth of the China Three Gorges Corporation
Group in Europe, the Americas and Portuguese-speaking countries. Should it be considered in the interest of
the Target Company and its relevant stakeholders, the China Three Gorges Corporation Group may also
consider relevant assets injection to further strengthen the Target Company’s market position. The objective
of such a potential assets injection would be the rationalisation of combined businesses portfolios, the
enhancement of the Target Company’s credit profile through the reduction of its leverage ratio and the delivery
of additional value through cost savings. The Offeror further intends to maintain the Target as an important
strategic asset with Portuguese identity, listed on the Euronext Lisbon and with headquarters in Lisbon while
retaining a high level of autonomy with the highest standards of corporate governance. The Offeror will
endeavour to maintain a stable dividend pay-out not below what has been disclosed in the Target Company’s
latest business plan.
13. The launching of the Offer is subject to:
(a) the granting of previous registration of the Offer with the Portuguese Securities Market Commission
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários or “CMVM”);
(b) amendment to the Target Company’s by-laws, even if conditioned to the Offer’s success (as provided in
section 15 below), in order to (i) remove any limit to the casting of votes issued by one single shareholder,
either by itself or acting on behalf of another shareholder and (ii) exempt the Offeror and any entities which
may, directly or indirectly, currently or in the future, control the Offeror, or be controlled by it, from being
considered competitors of the Target Company;
(c) the granting of all approvals and administrative authorisations that are required in accordance with
Portuguese law or an applicable foreign law for the acquisition of the target Shares and, indirectly, of the
shares held by the Target Company and the shares and assets held by the Target Company’s subsidiaries,
including:
(i)

applicable merger control clearances, namely (i) a decision from the Portuguese Competition Authority
stating that the Offer does not fall within the scope of Law no. 19/2012, of 8 May (Portuguese
Competition Law), or a decision from the European Commission stating that the Offer does not fall
within the scope of Regulation no. 139/2004 (European Merger Control Regulation), as applicable; or
(ii) a decision from the Portuguese Competition Authority or the European Commission, declaring the
transaction compatible with the Portuguese Competition Law or the European Merger Control
Regulation, as applicable; or (iii) the absence of a decision by the Portuguese Competition Authority or
the European Commission within the prescribed term under the Portuguese Competition Law or the
European Merger Control Regulation, as applicable;

(ii) confirmation by the Portuguese Government that it will not oppose to the Offer as outlined in this
Preliminary Announcement (and therefore, not opposing also to the launch of the potential mandatory
tender offer over the shares representing the share capital of the Spanish company EDP Renováveis,

S.A.) under and pursuant to article 5 of Decree-Law 138/2014, of 15 September, either through an
explicit decision or by absence of a decision upon the expiry of the applicable waiting period;
(iii) the granting of approval by the Committee on Foreign Investment in the United States (“CFIUS”) that
is not subject to mitigation measures, unless such mitigation measures are accepted by the Offeror;
(iv) the granting of a final order by the Federal Energy Regulatory Commission of the United States of
America (“FERC”) authorising the acquisition, as proposed herein and without modification;
(v) the granting of an authorisation by the President of the Polish Energy Regulatory Office (Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki”) or confirmation by said President of such authorisation not being required;
(vi) the granting of a rescrit (written ruling) by the French Ministry of Economy and Finance confirming that
the Offer is not subject to approval under French foreign investment regulations and, if it is subject to
said regulations, the granting of authorisation by the French Ministry of Economy and Finance for the
Offer to proceed;
(vii) he granting of authorisation for the Offer to proceed by the Romanian Supreme Council of National
Defence (“SCND”), or confirmation by the SCND of such authorisation not being required;
(viii) the granting of an authorisation by the Port Authority of Gijón for the Offer vis-à-vis the indirect change
of control in Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. in connection with the public domain concessions
granted by said authority, or confirmation by the Port Authority of said authorisation not being
required;
(ix) the granting of an authorisation by the Port Authority of Avilés for the Offer vis-à-vis the indirect change
of control in Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. in connection with the public domain concessions
granted by said authority, or confirmation by the Port Authority of Avilés of said authorisation not being
required;
(x) the granting of clearance to the Offer by the Brazilian competition authority (Conselho Administrativo
da Defesa Econômica or “CADE”), or confirmation by CADE of said authorisation not being required;
(xi) the granting of clearance to the Offer by the Brazilian National Agency of Electric Energy (Agência
Nacional de Energia Elétrica or “ANEEL”), or confirmation by ANEEL of said clearance not being
required;
(xii) the explicit or silent (to the extent permitted by Canadian Law) non-rejection of the Offer upon
completion of the relevant review by the Investment Review Division (Investment Canada) under the
direction of the Minister of Innovation, Science and Economic Development.
(xiii) the granting of clearance to the Offer by the Canadian Federal Competition Bureau (“FCB”) or
confirmation by FCB of said authorisation not being required, or alternatively, the obtaining of an
advance ruling certificate by the FBC attesting that no filing before the FCB with respect to the Offer is
required;
(xiv) the granting of clearance to the Offer by the Canadian Independent System Electricity Operator
(“IESO”) or confirmation by IESO of said authorisation not being required;

(xv) any other authorisations or consents required to ensure the validity and enforceability of the Shares’
transfer;
(xvi) a declaration from the CMVM confirming that the Offeror and any entities related to the Offeror as set
out in paragraph 1 of article 20 of the Portuguese Securities Code are exempt of the duty to launch a
subsequent mandatory tender offer as a result of the acquisition of the Shares within the Offer, in
accordance with article 189, no. 1, paragraph a) and no. 2 of the Portuguese Securities Code, even if
subject to the maintenance of the respective assumptions;
(d) the approvals and administrative authorisations listed in sub-sections 13(c)(i) to (xv) above being also
provided (autonomously or together with the relevant approvals and authorisations for the Offer) in respect of
the launch of the potential mandatory tender offer over the shares representing the share capital of EDP
Renováveis, S.A., as disclosed in the preliminary announcement published on this date.
14. The Offeror reserves the right to, in its absolute discretion, waive any or all of the conditions set out in section
13, insofar as those conditions do not affect the validity of the Shares’ transfer pursuant to the Offer.
15. The effectiveness of the Offer shall be subject to the fulfilment, up to the term of the Offer period, of the
acquisition by the Offeror, within the Offer, of a number of Shares that added to those held by the Offeror or
by companies under a control or group relation (relação de domínio ou de grupo) (as well as by other entities
that are indicated to be related with the Offeror under any other of the circumstances provided for in article
20, no. 1 of the Portuguese Securities Code) represent, at least, 50% (fifty per cent) of the voting rights in the
Target Company plus 1 (one) voting right.
16. The Offeror reserves the right to, in its absolute discretion, waive the condition set out in section 15 until the
settlement of the Offer.
17. For all due purposes, mainly those set forth in article 128 of the Portuguese Securities Code, it is hereby referred
that the decision to launch the Offer has been based on the assumption that, between the date hereof and the
term of the Offer period, none of the following events shall occur with a material impact on the Target Company
on a consolidated basis, including, without limitation, on the patrimonial, economic or financial situation of the
Target Company on a consolidated basis:
(a) approval of resolutions by the competent corporate bodies of the Target Company, or of companies that
are in a control or group relation (relação de domínio ou de grupo) with the Target Company, with head-offices
in Portugal or abroad (hereinafter referred to as “companies in a control or group relation”), for the purpose
of:
 issuing shares, bonds or other securities or equivalent rights that grant the right to subscribe for or to
acquire shares of the Target Company;
 issuing shares, bonds or other securities or equivalent rights that grant the right to subscribe for or to
acquire shares of companies in a control or group relation;
 winding up, transforming, merging or making a split-off of the Target Company or of companies in a
control or group relation;

 amending the by-laws of the Target Company or of companies in a control or group relation (including
share capital increases and/or reductions), except if those amendments are addressed to ensure the
fulfilment of the conditions of the Offer;
 distributing dividends, assets or reserves of the Target Company, except insofar as the amounts of such
distributions are deducted from the consideration mentioned in section 10;
 redeeming or terminating by other form shares issued by the Target Company or by companies in a
control or group relation;
 acquiring, transferring or creating encumbrances, as well as promising to acquire, to transfer or to
create encumbrances on the shares issued by the Target Company, except if for compliance with
obligations contracted up to the date hereof and of public knowledge;
 acquiring, transferring or creating encumbrances, as well as promising to acquire, to transfer or to
create encumbrances on holdings in other companies, except if for compliance with obligations
contracted up to the date hereof and of public knowledge;
 transferring or creating encumbrances, as well as promising to transfer or to create encumbrances, on
assets of the Target Company or of companies in a control or group relation, including undertaking
debts, transferring (trespassar ou ceder) the ownership, the use or the exploitation of undertakings
(estabelecimentos) of companies in a control or group relation or undertaking commitments for selling
or transferring such assets or for undertaking such debts, except if for compliance with obligations
contracted up to the date hereof and of public knowledge;
(b) filling up vacancies of members of the corporate bodies of the Target Company or of companies in a control
or group relation without ensuring that the designated members may be removed without due cause (sem
justa causa) against the payment of a compensation which amount shall not exceed the corresponding yearly
remuneration;
(c) the removal of other members of the corporate bodies of the Target Company or of companies in a control
or group relation being subject to the payment of compensations in an amount higher than that of the
corresponding remuneration not yet due up to the expiry of the respective office period;
(d) the total remuneration of the members of each of the corporate bodies of the Target Company or of
companies in a control or group relation for year 2018 and following years exceeding the total remuneration
of the members of the same corporate body during 2017, except in relation to a yearly increase in line with
market practice and with historical increases for each relevant corporate body;
(e) performance of any acts by the Target Company or by companies in a control or group relation which are
not within the ordinary management or which violate the neutrality duty of the management body provided
for in article 181, no. 5, paragraph d) of the Portuguese Securities Code;
(f) material negative patrimonial changes of the Target Company or of companies in a control or group relation
that do not arise from the ordinary course of business by reference to the situation evidenced in the respective
Management Reports and Accounts released in relation to 2017 or, if available, in relation to the latest halfyear or quarter balance sheet released following said date;
(g) awareness of events that may materially influence the valuation of the Shares but that had not yet been
made public up to this date.

18. In addition, the decision to launch the Offer has been based on the assumption that, except in relation to the
information available in the accounting documentation of the Target Company prior to the date hereof and to
the information that has been disclosed by the Target Company also up to this date, there is not any provision
of any agreement, contract or other instrument to which the Target Company or companies in a control or
group relation (the first and the latter hereinafter referred to as “members of the Group of the Target
Company”) are a party to pursuant to which, as a result of the launching of the Offer or of the acquisition or
proposal to acquire, all or part, of the Shares by the Offeror and with a material impact on the patrimonial,
economic and financial situation of the Target Company on a consolidated basis:
(a) any loan or debt of any members of the Group of the Target Company that is not yet immediately due,
becomes due or may be declared as immediately due or the ability of any of those members to contract loans
or debts is withdrawn or limited;
(b) is permitted the creation of (or becomes effective) any rights or encumbrances for the benefit of third
parties over all or part of the business or assets of any member of the Group of the Target Company;
(c) any agreement, right or obligation of any member of the Group of the Target Company terminates or is
negatively modified or affected;
(d) the interest or the business of the Offeror, of companies (with head-offices in Portugal or abroad) in a
control or group relation (relação de domínio ou de grupo) with the Offeror or of a member of the Group of
the Target Company in or with, respectively, any person, firm, company or body terminates or is materially and
negatively modified or affected;
(e) any member of the Group of the Target Company ceases to be able to carry out its business using its current
name.
19.

The Offer is also launched on the assumption that (i) no material change in the Portuguese or foreign

financial markets and their financial institutions occurs that is not anticipated by the scenarios officially
disclosed by the Eurozone authorities and that has a material negative impact on the Offer or on the Target
Company (on a consolidated basis) thus exceeding the risks inherent to it and (ii) the acquisition of control of
the Target Company by the Offeror as a result of the Offer does not trigger the obligation, under any applicable
law, for the Offeror to launch a mandatory tender offer over shares or any other securities of any entity,
including, without limitation, over the shares representing the share capital of the Brazilian company EDP –
Energias do Brasil, S.A under Brazilian law (save for the launch of the potential mandatory tender offer over
the shares representing the share capital of EDP Renováveis, S.A., as disclosed in the preliminary
announcement published on this date).
20. The decision to launch the Offer was also based in the assumption that, until the end of the Offer period, the
following shall not occur:
(a) any event independent from the will of the Offeror that is capable of determining an increase of the
proposed Offer consideration;
(b) any fact that is capable of affecting the free disposal of the funds engaged for the financial settlement of
the Offer and that is not capable of being remedied in due time.
21. Under the relevant Luxembourg legal provisions, the Offeror has opted in to the rules equivalent to those set
out under the terms of article 182 of the Portuguese Securities Code; while the laws of the People’s Republic

of China, under which its ultimate controlling company, China Three Gorges Corporation, was incorporated and
operates, provides for a regime similar to the one set out under the terms of the aforementioned article 182
of the Portuguese Securities Code. Concerning the set of matters foreseen in article 182-A, no. 1 of the
Portuguese Securities Code, the by-laws of the Offeror do not include any restrictions to the transferability of
shares or other securities that give right to the acquisition of shares nor to the exercise of voting rights and, as
far as the Offeror is aware, there are no shareholders’ agreement that provide such restrictions.
22. In the event that, as a result of the Offer, the Shares held in total by the Offeror and any of the persons or
entities related to the Offeror as set out in paragraph 1 of article 20 of the Portuguese Securities Code exceeds
90% of the voting rights corresponding to the share capital of the Target Company, the Offeror does not intend
to request the CMVM the loss of public company status (perda de qualidade de sociedade aberta).

This announcement does not constitute an offer or invitation to purchase any securities or a solicitation of an
offer to buy any securities, pursuant to the Offer or otherwise. The Offer will be made solely by the Offer
Document and the Form of Acceptance accompanying the Offer Document, which will contain the full terms
and conditions of the Offer, including details of how the Offer may be accepted. The Offer Document and Form
of Acceptance accompanying the Offer Document will be made available to all EDP shareholders at no charge
to them. EDP shareholders are advised to read the Offer Document and the accompanying Form of Acceptance
when they are made available to them because they will contain important information.
The Offer will be made in the United States in compliance with, and in reliance on, Section 14(e) of the US
Securities Exchange Act of 1934 and Regulation 14E thereunder. The Offer will be made in the United States by
the Offeror and no-one else. EDP shareholders in the United States should be aware that this announcement,
the Offer Document, the accompanying Form of Acceptance or any other documents relating to the Offer have
been or will be prepared in accordance with the disclosure and procedural requirements of Portugal which are
different from those in the United States. The Offeror, certain affiliated companies and the nominees or brokers
(acting as agent) may make certain purchases of, or arrangements to purchase, Shares in EDP outside the Offer
during the period in which the Offer remains open for acceptance. If such purchases or arrangements to
purchase are made they will be made outside the United States and will comply with applicable law, including
the US Securities Exchange Act of 1934.
It may be difficult for holders of Shares in EDP to enforce their rights and claims arising out of the United States
federal securities laws since EDP and the Offeror are located in countries other than the United States. It may
not be possible to sue EDP or the Offeror or their respective officers or directors in a non-US court for violations
of the United States securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-US company and its affiliates to
subject themselves to a US court’s judgment.
Unless otherwise determined by the Offeror and permitted by applicable law and regulation, the Offer will not
be made, directly or indirectly, in or into, or by use of emails of, or by any other means or instrumentality
(including, without limitation, telephonically or electronically) of interstate or foreign commerce of, or of any
facility of a national securities exchange of Canada, nor will it be made in or into Australia or Japan and the
Offer will not be capable of acceptance by any such use, means, instrumentality or facilities or from within
Australia, Canada or Japan. Accordingly, unless otherwise determined by the Offeror and permitted by

applicable law and regulation, neither copies of this announcement nor any other documents relating to the
Offer are being, or may be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in or into Australia, Canada or
Japan and persons receiving such documents (including custodians, nominees and trustees) must not distribute
or send them in, into or from such jurisdictions.
Notwithstanding the foregoing, the Offeror retains the right to permit the Offer to be accepted and any sale of
securities pursuant to the Offer to be completed if, in its sole discretion, it is satisfied that the transaction in
question can be undertaken in compliance with applicable law and regulation.
The availability of the Offer to persons not resident in Portugal may be affected by the laws of the relevant
jurisdiction. Persons who are not resident in Portugal should inform themselves about and observe any
applicable requirements.
This announcement, including information included in this announcement, contains statements about EDP and
the Offeror that are or may be “forward-looking statements”. Forward-looking statements include, without
limitation, statements that typically contain words such as “anticipate”, “target”, “expect”, “estimate”,
“intend”, “plan”, “goal”, “believe”, “hope”, “aims”, “continue”, “will”, “may”, “should”, “would”, “could”, or
other words of similar meaning. These forward-looking statements involve risk and uncertainties that could
cause actual results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. These
statements speak only as of the date of this announcement and are naturally subject to uncertainty and changes
in circumstances. Many of these risks and uncertainties relate to factors that are beyond the companies’ ability
to control or estimate precisely, such as, but not limited to, future market conditions, changes in the regulatory
environment and the behaviour of other market participants. Such forward looking statements should be
construed in the light of such factors, and therefore undue reliance should not be placed on such statements.
The Offeror does not assume any obligation to and does not intend to revise or update these forward-looking
statements except as required by applicable law.
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