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FINAL TERMS 

24 April 2017 

Banco BPI, S.A. 

(incorporated with limited liability in the Republic of Portugal) 

Issue of up to EUR 20,000,000.00 

BPI RENDIMENTO FIXO  2 ANOS 

under the EUR 7,000,000,000 

Euro Medium Term Note Programme 

for the issue of Senior Notes, Dated Subordinated Notes, Undated Subordinated Notes and Undated Deeply 

Subordinated Notes 

PART A – CONTRACTUAL TERMS 

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the “Terms and Conditions of the Senior and 

Subordinated Notes” (the “Conditions”) set forth in the Prospectus dated 17 February 2017 which constitutes a base 

prospectus for the purposes of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC), as amended (which includes the 

amendments made by Directive 2010/73/EU (the “2010 PD Amending Directive”)). This document (including any Schedule 

hereto) constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive 

and must be read in conjunction with the Prospectus. Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only 

available on the basis of the combination of these Final Terms and the Prospectus. The Prospectus is available for viewing 

on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and at www.ir.bpi.pt, and for collection from Rua 

Tenente Valadim, 284, Porto, Portugal. The Final Terms are available for viewing on the website of CMVM 

(www.cmvm.pt) and for collection from Rua Tenente Valadim, 284, Porto, Portugal. A summary of the individual issue is 

annexed to the Final Terms. 

1 (a) Series Number: 1108 

(b) Tranche Number: 

(c) Date on which the Notes become 

fungible: 

Not Applicable 

Not Applicable 

2 Specified Currency or Currencies: EUR  

3 Aggregate Nominal Amount:  

(a) Series: Up to EUR 20,000,000.00 

(b) Tranche: Not Applicable 

4 Issue Price: 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount  

5 (a) Specified Denomination: EUR 1,000.00 

(b) Calculation Amount: EUR 1,000.00 

6 (a) Issue Date: 15 May 2017 

(b) Interest Commencement Date: Issue Date 

7 Maturity Date: 17 May 2019  



 2 

8 Interest Basis: Fixed Rate Notes 

  

9 Redemption/Payment Basis: Redemption at par 

10 Put/Call Options: Not Applicable 

11 (a) Status of the Notes: Senior Notes 

(b) Date of approval for issuance of Notes 

obtained: 

 

Board of Directors: 26 January 2017 

Executive Committee of the Board of Directors: 31 

January 2017 

12 Method of distribution:  Non-syndicated 

 

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 

13 Fixed Rate Note Provisions: Applicable 

(a) Rate(s) of Interest (subject to  

Portuguese tax conditions): 

 

0.15% per cent. per annum payable semi-annually in arrear 

(b)       Reset Provisions: 

(c) Interest Payment Date(s): 

Not Applicable 

Semi-annually, on  15 November and on  15 May of each 

year, from and including 15 November 2017 up to and  

including the second last Interest Payment Date, and on the 

Maturity Date. 

(d) Day Count Fraction: 30/360 

(e) Determination Date(s): Not Applicable  

14 Floating Rate Note Provisions: Not Applicable 

15 Zero Coupon Note Provisions: Not Applicable 

 

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION  

16 Issuer Call: Not Applicable 

17 Investor Put: Not Applicable 

18 Final Redemption Amount: 
100% per Calculation Amount 

19 Early Redemption Amount payable on redemption 

for taxation or regulatory reasons or on event of 

default, if applicable, or on an illegality and/or the 

method of calculating the same (if required or if 

different from that set out in Condition 6(f) 

regarding the Terms and Conditions of the Senior 

and Subordinated Notes and Condition 6(e) 

regarding the Terms and Conditions of the 

Undated Deeply Subordinated Notes)): 

 

 

 

 

 

As per Condition 6(f) 

 

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE 

NOTES 

 

20 Form of Notes: Dematerialised book entry form, registered (nominatives) 

Notes  
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21 Additional Financial Centre(s) or other special 

provisions relating to Payment Days: 

 

Not Applicable  

 

DISTRIBUTION  

22 (a) If syndicated, names and addresses of 

Managers: 

Not Applicable 

(b) Date of Subscription Agreement: Not Applicable 

(c) Stabilising Manager (if any): Not Applicable 

23 If non-syndicated, name and address of relevant 

Dealer: 

Banco BPI, S.A. 

DF – Gestão de Activos e Passivos, 1, 4 floor, 1269-067 

Lisbon 

24 Total commission and concession: Not Applicable 

25 U.S. Selling Restrictions: TEFRA not Applicable 

26 Non-exempt Offer: An offer of the Notes may be made by Banco BPI, S.A. and 

other parties authorised by the Issuer and the Dealer 

(together with the Managers, the “Financial 

Intermediaries”) other than pursuant to Article 3(2) of the 

Prospectus Directive in Portugal (in addition to the 

jurisdiction where approved and published) (“Public 

Offer Jurisdictions”) to any person during the Offer Period 

as defined below 

  

PURPOSE OF FINAL TERMS 

These Final Terms comprise the final terms required for issue and offer to the public in the Public Offer Jurisdictions of the 

Notes described herein pursuant to the EUR 7,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme of Banco BPI, S.A.. 

 

THIRD PARTY INFORMATION 

The Issuer accepts responsibility for the information contained in the Final Terms. 

 

 
 

Signed on behalf of the Issuer: Signed on behalf of the Issuer: 

By:  ...............................................................................  By:  ...............................................................................  

Duly authorised Duly authorised 
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PART B – OTHER INFORMATION 
 

1 LISTING AND ADMISSION TO 

TRADING 

 

Not Applicable. 

2 RATINGS  

Ratings: The Notes to be issued have not been and are not expected to be 

rated 

  

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE 

Save for any fees payable to the Dealer, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest 

material to the offer.  

 

4. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES 

(i) Reasons for the offer General corporate purposes 

(ii) Estimated net proceeds: Aggregate Nominal Amount 

 

5. YIELD  

 

Indication of yield: Based upon the Issue Price of 100% of the Calculation 

Amount, at the Issue Date the anticipated yield of the Notes 

is 0.15%  per annum. 

The internal rate of return (“IRR”) is 0.108%, calculated, on 

the Issue Date, as an IRR of an investment in the Notes at 

the Issue Price, assuming that the Notes are held by an 

investor resident in Portuguese territory, with a withholding 

tax of 28%, until maturity and reimbursed at 100% of the 

nominal amount and assuming that the coupons received are 

reinvested at an interest rate equivalent to the IRR.  

 

6. HISTORIC INTEREST RATES  

Not Applicable. 

 

7. OPERATIONAL INFORMATION 
 

ISIN Code: PTBBQVOM0035 

Common Code: 160395427 

Any clearing system(s) other than 

Euroclear Bank S.A./N.V., 

Clearstream Banking, société anonyme 

or Interbolsa and the relevant 

identification number(s): 

Central de Valores Mobiliários identification number 

BBQVOM 

Delivery: Delivery against payment 

Names and addresses of Additional 

Paying Agent(s) (if any): 

Not Applicable 

Intended to be held in a manner which 

would allow Eurosystem eligibility: 

No 
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8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER 

 

Offer Period: 

 

From 27 April 2017 to 11 May 2017 

Offer Price: 100% of the Specified Denomination 

Details of the minimum and/or 

maximum amount of application: 

Minimum Amount: EUR 1,000.00 

Description of possibility to reduce 

subscriptions and manner for 

refunding excess amount paid by 

applicants: 

The amount subscribed by each investor could be cancelled 

or reduced during the Offer Period by order of the investor 

to the financial intermediary (if reduced subject to the 

Minimum Amount of application) 

Details of the method and time limits 

for paying up and delivering the 

Notes: 

The Notes will be issued on the Issue Date against payment 

to the Issuer of the subscription amount 

Manner in and date on which results 

of the offer are to be made public: 

The results of the offer will be made public at the CMVM 

website and will be available at Banco BPI, S.A. offices 

Procedure for exercise of any right of 

pre-emption, negotiability of 

subscription rights and treatment of 

subscription rights not exercised: 

 

Not applicable 

Process for notification to applicants 

of the amount allotted and the 

indication whether dealing may begin 

before notification is made: 

 

Not applicable 

Amount of any expenses and taxes 

specifically charged to the subscriber 

or purchaser: 

 

Not applicable 

Name(s) and address(es), to the extent 

known to the Issuer, of the placers in 

the various countries where the offer 

takes place. 

 

Not applicable 
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SUMMARY 

Summaries are made up of disclosure requirements known as “Elements”. These elements are numbered in Sections A 

– E (A.1 – E.7). 

This summary contains all the Elements required to be included in a summary for this type of securities and Issuer. 

Because some Elements are not required to be addressed, there may be gaps in the numbering sequence of the 

Elements. 

Even though an Element may be required to be inserted in the summary because of the type of securities and Issuer, it is 

possible that no relevant information can be given regarding the Element. In this case a short description of the 

Element is included in the summary with the mention of “Not Applicable”.  

This summary contains placeholders and expressions in square brackets in relation to the Programme and the Issue 

Specific Summary. 

 Section A – Introduction and Warnings 

A.1 Introduction: Warning that: 

 this summary should be read as introduction to the Prospectus; 

 any decision to invest in the Notes should be based on consideration of the 

Prospectus as a whole by the investor;  

 where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought 

before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the 

Member States, have to bear the costs of translating the Prospectus before the 

legal proceedings are initiated; and 

 civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary 

including any translation thereof, but only if the summary is misleading, 

inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the 

Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the 

Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether 

to invest in such Notes. 

A.2 Consent: Not Applicable. This offer to the public will be made only by Banco BPI, S.A. (Issuer 

and Dealer for these purposes) and therefore the Issuer does not consent to the use of 

the Prospectus by other entities in connection with this offer to the public of the Notes. 

 

 Section B – Issuer 

B.1 Legal name of 

the Issuer: 

Commercial 

name of the 

Issuer: 

Banco BPI, S.A. (hereinafter “Banco BPI”, “BPI”, the “Issuer” or the “Bank”) 

 

BPI 
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B.2 Domicile, legal 

form, 

legislation and 

country of 

incorporation 

of the Issuer: 

BPI was incorporated as a public company with limited liability (Sociedade Anónima) 

in Oporto, Portugal and is organised under the laws of Portugal. BPI is domiciled in 

Oporto, Portugal. 

B.4b Trend 

information: 

Not applicable. There are no known trends, uncertainties, demands, commitments or 

events that are reasonably likely to have a material effect on the relevant Issuer's 

prospects for its current financial year. 

B.5 The Group Please refer to the following chart with a description of the group headed by Banco 

BPI, S.A. (“Group” or “BPI Group”): 

 

1) Capital allocation at 30 September 2016. In the Capital allocation calculation it was excluded the fair value 

reserve (net of deferred tax) on financial assets available for sale.  

2) The sale of 2 per cent. of BFA's share capital to Unitel was completed in January 2017, with Banco BPI 

now holding 48.1 per cent. of BFA's capital and Unitel 51.9 per cent.. 

B.9 Profit 

Estimate: 

Consolidated net income of BPI Group as of 31 December 2016 (unaudited results): 

313.2 M€. 

B.10 Audit Report 

Qualifications: 

Not applicable. The auditor’s reports on the consolidated financial statements of Banco 

BPI for the year ended 31 December 2014, 31 December 2015 and for the six months 

period ended 30 June 2016 did not include any reserves. 

B.12 Selected Key Financial Information: 

(Amounts expressed in M.€)

31 December 2016 -  

Unaudited Results

31 December 2015 - 

Audited Report

31 December 2014 - 

Audited Report

Total assets 38 284.7 40 673,3  42 628,9

Total Liabilities 35 376.2 37 837,8 40 099,9

Shareholders' equity attributable to the shareholders of BPI 2 440.5 2 406,9 2 110,9

Total Shareholders' Equity 2 908.5 2 835,5 2 529,2

Total Liabilities and Shareholders' Equity 38 284.7 40 673,3  42 628,9

Consolidated Balance Sheets as of 31 December 2016, 31 December 2015 and 31 December 2014 (Resume)

 



 8 

(Amounts expressed in M.€)

31 December 2016 -  

Unaudited Results

31 December 2015 - 

Audited Report

31 December 2014 - 

Audited Report

Financial margin (narrow sense) 364.2 624,6   485,3

Financial margin 407.4 663,4   514,5

Net commission income 259.4 324,7   312,2

Net income on financial operations 48.9   194,6   24,9

Net operating income (23.8) (32,6) (28,2)

Operating income from banking activity 716.6 1 181,9   857,7

Overhead costs (497.9) (670,6) (671,5)

Net income before income tax 162.9   372,9 (35,8)

Consolidated net income of the BPI Group 313.2   236,4 (163,6)

Consolidated Statements of Income for periods ended 31 December 2016, 31 December 2015 and 31 December 2014 (Resume)

 

Save as disclosed in the paragraphs starting in “The sale of…” and ending in “…2015 BFA results.” of the risk 

factor “The fulfilment of both the current and future capital requirements as set out by the European authorities 

and by the Bank of Portugal could lead BPI Group to attract additional capital and/or to face adverse 

consequences”, which could be found in section D.2 (Risks Specific to the Issuer) below, there has been no material 

adverse change in the prospects of BPI since the publication of the Half Year 2016 Report (Audited consolidated 

financial statements). 

Save as disclosed in the paragraphs starting in “The sale of…” and ending in “…2015 BFA results.” of the risk 

factor “The fulfilment of both the current and future capital requirements as set out by the European authorities 

and by the Bank of Portugal could lead BPI Group to attract additional capital and/or to face adverse 

consequences”, which could be found in section D.2 (Risks Specific to the Issuer) below, there has been no 

significant change in the financial position of BPI and BPI Group since the publication of the Issuer's unaudited 

consolidated financial information as at 31 December 2016. 

B.13 Recent Events: Save as disclosed in the paragraphs starting in “The sale of…” and ending in “…2015 

BFA results.” of the risk factor “The fulfilment of both the current and future capital 

requirements as set out by the European authorities and by the Bank of Portugal could 

lead BPI Group to attract additional capital and/or to face adverse consequences”, 

which could be found in section D.2 (Risks Specific to the Issuer) below, there have 

been no recent events particular to the Issuer which are material to the evaluation of the 

Issuer’s solvency since the publication of the Issuer's unaudited consolidated financial 

information as at 31 December 2016. 

B.14 Dependence 

upon other 

entities within 

the Group: 

BPI is the parent company of the BPI Group and its financial results are partially 

dependent upon the cash flows and dividends from its subsidiaries. 

Please refer to item B.5 above. 

B.15 The Issuer’s 

Principal 

Activities: 

BPI Group activity is divided into two main geographic areas (i) Domestic Activity 

including Domestic Commercial Banking, Investment Banking and Private Equity and 

Financial Investments; and (ii) International Commercial Banking. Domestic 

Commercial Banking business corresponds to banking activity carried out with 

companies, individuals and institutions in Portugal and includes the provision of 

overseas banking services to non-residents, namely to emigrant communities and the 

Madrid branch. Domestic Commercial Banking is organised into two major business 

areas: Individuals and Small Businesses Banking; and Corporate Banking, Institutional 

Banking and State Owned Enterprises division and Project Finance. International 

Commercial Banking Activity refers to business operations conducted by a 48.1 per 

cent. shareholding in Banco de Fomento Angola ("BFA"), and by a 30 per cent. 

shareholding in Banco Comercial e de Investimentos in Mozambique ("BCI "). 
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B.16 Controlling 

Persons: 

At 31 December 2016, Banco BPI's capital was held by 17.778 Shareholders, of whom 

17.351 were Individuals owning 9.8 per cent. of the capital, while 427 institutional 

investors and companies owned the remaining 90.2 per cent. of the capital. 

Shareholders owning more than 2 per cent. of Banco BPI’s capital 

At 31 December 2016 

Shareholders No. of shares held % of capital held 

CaixaBank, S.A.  662 888 388 45.499% (1) 

Santoro Finance – Prestação de 

Serviços, S.A.  
270 643 372 18.576% (2) 

Allianz SE  122 744 370 8.425% (3) 

Violas Ferreira Financial, S.A.  39 063 392 2.681% (4) 

Banco BIC, S.A.  33 283 372 2.284% (5) 

Note: Shareholder positions recorded at 31 December 2016 at the securities clearing house 

(Central de Valores Mobiliários – CVM), based on the information received from the Central de 

Valores Mobiliários and public information disclosed to the market. 

At 10 February 2017, Banco BPI held 110.222 treasury shares (0.01 per cent. of capital). 

1)  The stake held through CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”), is also imputable to Criteria Caixa, 

S.A.U., which holds 45.3 per cent. of CaixaBank voting rights according to communication 

disclosed to the market on 16 January 2017, which is in turn controlled by Caixa d'Estalvis i 

Pensions de Barcelona, “La Caixa”, holder of 100 per cent. of the respective voting rights, in 

terms of article 20(1)(d) of the Código dos Valores Mobiliários (“Portuguese Securities 

Code” or “PSC”). 

      The acceptance period for the takeover offer for the shares of the Issuer launched by 

CaixaBank (the “Offer”) (as described under D.2 below) finalised on 7 February 2017. The 

Offer has been accepted by a total of 568,362,308 shares of the Issuer, representing 39.1 per 

cent. of the Issuer’s share capital. As a result, CaixaBank’s holding in the Issuer has 

increased from 45.5 per cent. to 84.51 per cent. of the share capital. 

2)  Directly held by Santoro Finance – Prestação de Serviços, SA (“Santoro Finance”), and 

imputable, in terms of article 20(1)(b) of the PSC, to Santoro Financial Holdings, SGPS 

(“Santoro”), as owner of the entire capital of Santoro Finance, and to Eng. Isabel José dos 

Santos, in her capacity as shareholder of Santoro Financial Holdings, SGPS. 

In the context of the Offer (as described under D.2 below) and as disclosed to the market on 

15 February 2017, Santoro Finance sold 270 643 372 shares (18.576 per cent. of Banco 

BPI’s share capital) and accordingly, no longer holds any share of BPI’s share capital. 

3)  Indirect stake held by subsidiaries controlled by Allianz SE, holding of Allianz Group, and 

imputable, in terms of article 20(1)(b) of the PSC; direct shareholding of 8.275 per cent. held 

by Allianz Europe Ltd. (100 per cent. held by Allianz SE) and a direct shareholding of 0.150 

per cent. held by Companhia de Seguros Allianz Portugal (65 per cent. held by Allianz SE). 

4)  The shareholding imputable to HVF – SGPS, S.A. which wholly owns the share capital of 

Violas Ferreira Financial, S.A. includes 227 273 shares held by Edgar Alves Ferreira (0.016 

per cent. of Banco BPI's capital), member of the Board of Directors of HVF – SGPS, S.A. 

5)  Shareholding according to the communication sent by Banco BIC, S.A. (“Banco BIC”) to 

Banco BPI on 26 February 2016 and announced to the market on the same date, which 

includes 27 646 900 shares directly held by Banco BIC (1.90 per cent. of Banco BPI’s share 

capital) and, in terms of the provisions of article 20(1)(d) of the PSC, includes 5 634 822 

shares held by Fernando Leonidio Mendes Teles (0.387 per cent. of Banco BPI’s share 

capital) and 1 650 shares held by Fernando José Aleixo Duarte who are, respectively, the 
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Chairman of the Board of Directors and a Director of Banco BIC. 

In the context of the Offer (as described under D.2 below) and as disclosed to the market on 

14 February 2017, Banco BIC sold 27 646 900 shares (1.90 per cent. of Banco BPI’s share 

capital) and accordingly no longer holds any share of BPI’s share capital. 

B.17 Ratings 

assigned to the 

Issuer or their 

Debt 

Securities: 

 

 

The Programme has been rated Ba3 in respect of Senior Notes with a maturity of more 

than one year, Not Prime in respect of Senior Notes with a maturity of one year or less 

and B1 in respect of Dated Subordinated Notes and B2 in respect of Undated 

Subordinated Notes by Moody's Investors Service España, S.A. (“Moody's”) (Undated 

Deeply Subordinated Notes will be rated by Moody's on an issue by issue basis), BBB- 

in respect of Senior Notes with a maturity of more than one year and F3 in respect of 

Senior Notes with a maturity of one year or less by Fitch Ratings España, S.A.U. 

(“Fitch”) (Dated Subordinated Notes, Undated Subordinated Notes and Undated 

Deeply Subordinated Notes will be rated by Fitch on an issue by issue basis) and BB+ 

in respect of Senior Notes with a maturity of more than one year, B in respect of Senior 

Notes with a maturity of one year or less and B+ in respect of Dated Subordinated 

Notes by Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (“Standard & 

Poor's”) (Undated Subordinated Notes and Undated Deeply Subordinated Notes will be 

rated by Standard & Poor's on an issue by issue basis). 

Notes issued under the Programme (the “Notes”) may be rated or unrated. The ratings 

of the Programme do not immediately apply to any series of Notes issued under the 

Programme. Ratings to each series of Notes are subject to the satisfactory review of the 

documentation for the series and the characteristics of each series under the Programme 

might result in a different rating and in accordance where a series of Notes is rated, 

such rating will not necessarily be the same as the rating assigned to the Notes to be 

issued under the Programme. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold 

Notes and may be subject to suspension, reduction or withdrawal at any time by the 

assigning rating agency. 

A rating must be issued by a credit rating agency established in the European 

Community and registered under Regulation 1060/2009/EC of the European Parliament 

and the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, as amended pursuant 

to Regulation 513/2011/EU of the European Parliament and the Council of 11 May 

2011 (the “CRA Regulation”), unless the rating is provided by a credit rating agency 

that operated in the European Community before 7 June 2010 and which has submitted 

an application for registration in accordance with the CRA Regulation and such 

application for registration has not been refused. Each of Fitch Ratings Limited, 

Standard & Poor's and Moody's is established in the European Community and has 

been registered in accordance with the CRA Regulation. The full list of Credit Rating 

Agencies that are registered under the CRA Regulation can be found at European 

Securities and Markets Authority’s website. 

The Notes to be issued will not be rated. 

The ratings of the Issuer at any time are available for consultation at 

http://bpi.bancobpi.pt/index.asp?riIdArea=AreaDivida&riChgLng=1&riLang=en&riId

=IRatings&riIdTopo= The long term/short term ratings currently assigned to Banco 

BPI are Ba3/Not Prime (Stable outlook) by Moody's, BBB+/F3 (Stable Outlook) by 

Fitch and BB+/B (Stable outlook) by Standard & Poor's.  
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 Section C – The Notes 

C.1 Type, Class of 

Securities and 

the Security 

Identification 

Number: 

Fixed Rate Notes: Notes may bear interests at a fixed rate (the “Fixed Rate Notes”) 

with or without Reset Provisions applicable. 

Floating Rate Notes: Notes may bear interests at a floating rate (the “Floating Rate 

Notes”). 

Zero Coupon Notes: Zero Coupon Notes will be offered and sold at a discount to their 

nominal amount and will not bear interest (the “Zero Coupon Notes”). 

The Notes are Fixed Rate Notes. 

Security Identification Number(s): 

ISIN Code:  PTBBQVOM0035 

Common Code:  160395427 

C.2 Currency of the 

Securities 

Issue: 

The Notes are denominated in EUR. 

C.5 Restrictions on 

Free 

Transferability: 

The Issuer and the Dealers have agreed certain restrictions on offers, sales and 

deliveries of Notes and on the distribution of offering material. There are restrictions 

on the offer, sale and transfer of the Notes in the United States, the United Kingdom, 

Portugal, France, Japan, and the European Economic Area. 

No Noteholder will be able to transfer the Notes, or any interest therein, except in 

accordance with Portuguese law and regulations. Notes may only be transferred in 

accordance with the applicable procedures established by the Portuguese Securities 

Code and the regulations issued by the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM” or the “Portuguese Securities Market Commission”) or Interbolsa, as the 

case may be, and the relevant Affiliate Members of Interbolsa through which the Notes 

are held. 

C.8 The Rights 

Attaching to 

the Securities, 

including 

Ranking and 

Limitations to 

those Rights: 

Negative Pledge: The Notes which are Senior Notes will have the benefit of a negative 

pledge in respect of Indebtedness which is in the form of or represented by bonds, 

notes, debentures or other securities (not comprising, for the avoidance of doubt, 

preference shares or other equity securities) but excluding any Covered Bonds. 

Status of the Notes:  

Important: as a result of applicable laws or regulations, including any EU 

Directive or Regulation, establishing a framework for the recovery and resolution 

of credit institutions (namely Directive 2014/59/EU of the European Parliament 

and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and 

resolution of credit institutions and investment firms), and any implementation 

thereof into Portugal, the Notes may be mandatorily written down or converted 

into more subordinated instruments, including ordinary shares of the Issuer. 

Status of the Senior Notes:   

The Senior Notes will constitute direct, unconditional, unsecured and unsubordinated 

obligations of the Issuer and will rank pari passu among themselves and (save for 

certain obligations required to be preferred by law) pari passu with all other present 

and future unsecured (subject as aforesaid) and unsubordinated obligations of the 
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Issuer, from time to time outstanding. 

Events of Default:  

In case of Senior Notes, any holder of a Note may, by written notice, declare any Notes 

held by the holder to be forthwith due and payable together with any accrued interest 

thereon (i) if the Issuer fails to make payment of any principal or interest due in respect of 

the Notes and such failure to pay continues, in the case of principal, for a period of seven 

days or, in the case of interest, for a period of 14 days; or (ii) if the Issuer defaults in the 

performance or observance of or compliance with any other obligation on its part in respect 

of the Notes and (except where such default is not capable of remedy, where no such notice 

shall be required) such default shall continue for a period of 30 days after written notice of 

such default shall have been given to the Issuer by a holder of the Note; or (iii) 

bankruptcy or insolvency proceedings are commenced by a court against the Issuer or 

the Issuer institutes such proceedings or suspends payments or offers or makes a general 

arrangement for the benefit of all its creditors; or (iv) any order shall be made by any 

competent court or resolution passed for the dissolution of the Issuer, except in certain 

specific cases; or (v) in case the repayment of any indebtedness for borrowed money 

owing by the Issuer is accelerated by reason of default and such acceleration has not 

been rescinded or annulled, or the Issuer defaults in any payment of any indebtedness for 

borrowed money or in the honouring of any guarantee or indemnity in respect of any 

indebtedness. 

Governing Law: The Notes and any obligation arising from it will be governed by and 

construed in accordance with Portuguese law. In accordance with Portuguese law, 

Undated Subordinated Notes and Undated Deeply Subordinated Notes are not 

classified as bonds (obrigações). 

C.9 The Rights 

Attaching to 

the Securities 

(Continued), 

Including 

Information as 

to Interest, 

Maturity, Yield 

and the 

Representative 

of the Holders: 

See C.8 for a description of the rights attaching to the Notes, ranking and limitations. 

Interest:   

Fixed Rate Notes: Fixed interest will be payable on such date or dates as may be 

agreed between the Issuer and the relevant Dealer and on redemption, and will be 

calculated on the basis of such day count fraction (the “Day Count Fraction”) as may 

be agreed between the Issuer and the relevant Dealer. If Reset Provisions are applicable 

the fixed interest will be reset on one or more date(s) as specified in the applicable 

Final Terms. 

Floating Rate Notes: Notes for which the interest rate is variable will be payable on 

such basis as may be agreed between the Issuer and the relevant Dealer. The margin of 

the Notes, if any, relating to such variable rate will be agreed between the Issuer and 

the relevant Dealer for each Tranche of Floating Rate Notes. The periods of interests 

for Floating Rate Notes will be of one, two, three, six or 12 months or such other 

period(s) as may be agreed between the Issuer and the relevant Dealer. 

Interest:  The Notes bear interest from the Issue Date at a fixed rate as indicated in 

point 13(a) of the Final Terms per annum payable semi-annually in arrear on  15 

November and on  15 May of each year from and including  15 November 2017 up to 

and including the Maturity Date. 

Reset Provisions (only for Fixed Rate Notes): Not Applicable 

Maturities:  Such maturities as may be agreed between the Issuer and the relevant 

Dealer, subject to such minimum or maximum maturities as may be allowed or 

required from time to time by the relevant regulatory authority or any laws or 

regulations applicable to the Issuer or the relevant Specified Currency, save that (i) in 
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the case of Dated Subordinated Notes, the minimum maturity will be five years, (ii) in 

the case of Undated Subordinated Notes and Undated Deeply Subordinated Notes, 

there will be no final maturity date. 

Maturity Date:  Unless previously redeemed, or purchased and cancelled, the Notes 

will be redeemed on 17 May 2019. 

Redemption: The Undated Subordinated Notes and the Undated Deeply Subordinated 

Notes will not have a stated maturity. The Dated Subordinated Notes have an original 

maturity of at least five years. 

The Subordinated Notes and the Undated Deeply Subordinated Notes can only be 

redeemed or called in accordance with (and subject) the conditions set out in Articles 

77 and 78 of the CRR being met and not before five years from issuance, except where 

the conditions set out in Article 78(4) of the CRR are met, or in the case of repurchase 

for market-moving purposes (subject to the conditions set out in Article 29 of the 

Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 (the regulatory technical 

standards RTS in own funds) (“CDR”), or following an Event of Default in the case of 

Subordinated Notes. There are no Events of Default applicable to the Undated Deeply 

Subordinated Notes. 

The Subordinated Notes and the Undated Deeply Subordinated Notes may not be 

redeemed at the option of the holders of any such Notes and only by the Issuer with the 

prior consent of the Competent Authority, as referred above. 

The Senior Notes may be redeemed at the option of the Issuer and/or the Noteholders 

as specified in the applicable Final Terms or following an Event of Default upon giving 

not less than 15 nor more than 30 days' irrevocable notice (or such other notice period 

(if any)) to the Noteholders or the Issuer, as the case may be, on a date or dates 

specified prior to such stated maturity and at a price or prices and on such other terms 

agreed.  

Final Redemption Amount:  Unless previously redeemed, or purchased and cancelled, 

each Note, other than Undated Deeply Subordinated Notes will be redeemed at 100%. 

of its nominal amount. 

Optional Redemption: 

Not Applicable. 

Tax Redemption:  Except as described in ”Optional Redemption“ above, early 

redemption will only be permitted if: (i) the Issuer has or will become obliged to pay 

certain additional amounts in respect of the Notes as a result of any change in the tax 

laws of the country of tax residence of the Issuer (after obtaining the consent of the 

Competent Authority and subject to certain conditions in the case of Subordinated and 

Undated Deeply Subordinated Notes) or (ii) in the case of Subordinated Notes or 

Undated Deeply Subordinated Notes only, if the Issuer would not be entitled to claim a 

deduction in computing taxation liabilities in the country of tax residence of the Issuer 

in respect of any payment of interest to be made on the Notes on the occasion of the 

next payment date due under the Notes or the value of such deduction to the Issuer 

would be materially reduced, in each case as a result of any change in, or amendment 

to, the laws or regulations of the country of tax residence of the Issuer or any change in 

the application or official interpretation of such laws or regulations, which change or 

amendment becomes effective on or after the date on which agreement is reached to 

issue the relevant Tranche of the Notes and after obtaining the consent of the 

Competent Authority and subject to certain conditions. In the case of (i) above such 

obligation cannot be avoided by the Issuer taking reasonable measures available to it, 



 14 

provided that no such notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to 

the earliest date on which the Issuer would be obliged to pay such additional amounts 

were a payment in respect of the Notes then due. 

  

Yield: The yield of each Tranche of Notes will be calculated on an annual or semi-

annual basis using the relevant Issue Price at the relevant Issue Date. 

Yield:  Based upon the Issue Price of 100%, at the Issue Date the anticipated yield of 

the Notes is 0.15% per annum 

Representative of the Noteholders:  Holders of Notes may appoint a common 

representative. 

C.10 Derivative 

Components in 

interest 

payment: 

See C.9 above. 

Not applicable. Payments of interest on the Notes shall not involve any derivative 

component. 

C.11 Admission to 

trading of the 

Notes on a 

regulated 

market: 

Applications have been made for Notes to be admitted during the period of twelve 

months after the date hereof to trading on the regulated market of the Luxembourg 

Stock Exchange. The Programme also permits Notes to be issued on the basis that they 

will not be admitted to trading and/or quotation by any competent authority, stock 

exchange and/or quotation system or to be admitted to trading and/or quotation by such 

other or further competent authorities, stock exchanges and/or quotation systems as 

may be agreed with the Issuer. 

Not applicable: The Issuer does not intend to make any application for the Notes to be 

admitted to trading and/or quotation by any competent authority, stock exchange 

and/or quotation system. 

 

 Section D – Risks  

D.2 Risks Specific 

to the Issuer: 

Factors that may affect the Issuer's ability to fulfil its obligations under Notes 

issued under the Programme 

The Issuer’s financial condition: The Notes are obligations of the Issuer and accordingly if 

the Issuer's financial condition were to deteriorate the Noteholders may suffer direct and 

materially adverse consequences. 

Global Financial Volatility: the current economic environment is a source of challenges 

for BPI and may adversely affect its business, financial conditions and results of 

operations. 

Eurozone debt crises: The instability that affected the euro-zone sovereign debt markets 

since 2010 has abated and peripheral markets risk premium (notably Portugal, Spain, 

Italy, Greece, and Ireland) have returned to levels similar to the ones experienced prior 

to the debt crises. In the event of negative developments in the financial markets, the 

Issuer’s ability to access the capital markets and obtain the necessary funding to support 

its business activities on acceptable terms may be adversely affected.  

Economic and Financial situation in Portugal: The economic and financial situation in 

Portugal, specifically the developments that led to the Economic and Financial 

Assistance Programme by the EU/IMF/ECB in the period 2011-2014, have affected 
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negatively the Issuer’s financial condition, business and results of operations and any 

further deterioration of the economic conditions may further severely affect the Issuer. 

Since a substantial part of its activities is performed in Portugal, the Issuer depends on 

the developments in the Portuguese economy, which in turn are affected by the 

developments of the economic and financial situation in the Eurozone. 

Banking markets and competition: Intense competition in all areas of BPI’s operation 

can have an adverse effect on the Issuer’s operating results. 

Banco BPI exposure to adverse political, governmental or economic developments 

related to its international expansion: BPI continues to pursue its international strategy, 

with particular emphasis on its market position in Angola and Mozambique, which 

operations are exposed to the risk of adverse political, governmental or economic 

developments in such countries and could have a material adverse effect on BPI's 

financial condition. 

Financial Sector Regulation: Banco BPI operates in a highly regulated industry and its 

banking activities are subject to extensive regulation by, among others, the European 

Central Bank, the Bank of Portugal, the Portuguese Securities Market Commission and 

the Insurance and Pensions Funds Supervisory Authority (“Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões”). Such regulations relate to, amongst others, liquidity, 

capital adequacy and permitted investments, ethical issues, money laundering, privacy, 

securities (including debt instruments) issuance and offering/placement, financial 

intermediation issues, record-keeping, marketing and selling practices.  

The fulfilment of both the current and future capital requirements as set out by the 

European authorities and by the Bank of Portugal could lead BPI Group to attract 

additional capital and/or to face adverse consequences: As of 30 June 2016, as per 

Banco BPI’s first half 2016 Report, Banco BPI’s Common Equity Tier I capital (“CET 

1”) calculated according to the CRD IV (Directive 2013/36/EU of the European 

Parliament and of the Council of 26 June 2013) / CRR rules applicable in 2016 totalled 

2.6 th.M.€, which corresponded to a ratio of 11 per cent.. CET 1 in domestic activity 

amounted to 1.8 th.M.€ and corresponded to a ratio of 11.1 per cent., and in 

international activity it stood at 0.8 th.M.€ and corresponded to a ratio of 10.7 per cent.. 

The fully-implemented CET 1 capital (that is, without benefiting from the phasing.in 

period envisaged in those rules) amounted to 2.4 th.M.€ while the ratio stood at 10.1 per 

cent.. In domestic operations, the CET 1 ratio was 10.4 per cent. and in international 

activity it was 9.6 per cent.. 

On 15 December 2016 Banco BPI informed the market that on 12 December 2016 has 

received the ECB’s decision regarding minimum prudential requirements to be fulfilled 

from the 1 of January 2017 onwards, a decision based on the results of the Supervisory 

Review and Evaluation Process (SREP). 

Considering these requirements, and taking into account the figures observed at 31 

December 2016, adjusted by the 2017 phasing-in factors and by the sale of 2 per cent. of 

BFA, Banco BPI complied with the new minimum required CET1 ratios and Tier 1. 

For a total capital ratio of 12.0 per cent. (minimum SREP of 11.75 per cent. + 0.25 per 

cent. buffer), the issue of subordinated debt in the amount of 206 M.€ will be required. 

On 5 January 2017, Banco BPI informed the market that in execution of the sale and 

purchase agreement, which was announced to the market on the 7 October 2016, the 

transfer in favour of Unitel of a shareholding interest representing 2 per cent. of the 

share capital and voting rights of BFA became effective on that date. As a result of this 

transfer, Banco BPI and Unitel's shareholdings in BFA stood at 48.1 per cent. and 51.9 
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per cent., respectively. 

The sale of the 2 per cent. of BFA will be accounted for in the first quarter of 2017. On 

31 December 2016, the form of recognition of BFA's participation in the consolidated 

accounts according to IFRS 5 was altered to “Non-current assets held for sale and 

discontinued operations”. 

In Banco BPI’s earnings release with its unaudited consolidated results for the year of 

2016, published on 26 January 2016, incorporated by reference in this Prospectus, the 

information is presented in accordance with said IFRS 5 standard (unless expressly 

stated otherwise): 

• BFA has been classified as a discontinued operation; 

• The contribution of BFA to the Consolidated Net profit was recorded in the 

Income Statement in a single caption “Net Profit of discontinued operations"; 

• The total assets and liabilities of BFA are presented separately in the 

Consolidated Balance Sheet using the captions "Non-current assets held for sale and 

discontinued operations" and "Non-current liabilities held for sale and discontinued 

operations”. 

Thus, the consolidated values of most of the cost / income items as well as assets / 

liabilities mainly reflect the BPI Domestic activity, since BCI Mozambique is 

recognized by equity method, and BPI Capital África and BPI Moçambique – both part 

of the International activity segment and consolidated by global integration –, have 

reduced expression. 

2015 pro forma income statements are presented reflecting the retroactive application of 

IFRS 5 to the recognition of the 2015 BFA results. 

Requirements related to the liquidity ratios: In 2017, for the purpose of the Liquidity 

Coverage Ratio, financial institutions should maintain a portfolio of high quality liquid 

assets corresponding to 80 per cent. of its total net cash outflows in the following 30 

days. The fulfilment by BPI of the Liquidity Coverage Ratio, and of the Net Stable 

Funding Ratio, may lead to constitution of portfolios with high liquidity assets but low 

profitability and to an increase in the financial costs. These changes may have a 

negative impact on BPI’s results of operations.    

Risk relating to the rules governing the formation of impairments and provisions: Any 

change in the applicable requirements could have a material adverse effect on the results 

of operations of BPI. 

Compliance risks: BPI is subject to rules and regulations related to the prevention of 

money laundering and terrorism financing. A possible violation or even any suspicion of 

violation of these rules may have serious reputational, legal and financial consequences, 

which could have a material and adverse effect on the BPI’s business, financial 

conditions or results of operations. 

The creation of a deposit protection system applicable throughout the EU may result in 

additional costs to Banco BPI: the creation of a deposit guarantee schemes and the 

harmonization of the deposit guarantee systems applicable throughout the EU may 

result in additional costs to BPI.   

Potential impact of the recovery and resolution measures: The provisions of the 

Directive 2014/59/UE, of 15 May 2014 aim to harmonize the resolution procedures of, 

among other things, credit institutions of European Union Member States and provide 

the authorities of such Member States with tools that aim to prevent insolvency or, when 
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insolvency occurs, to mitigate its adverse effects, by maintaining the systemically key 

functions of said institutions. Additionally, in accordance with the RGICSF, financial 

institutions will be required to meet a minimum requirement for own funds and eligible 

liabilities (MREL) capable of being bailed in. Also, the Bank of Portugal decided to 

impose capital buffers to credit institutions identified as systemically important 

institutions (“O-SIIs”), as the Issuer. In order to comply with such ratios, Banco BPI 

may be requested in the future to issue additional liabilities capable of being bailed in, 

as well as capital instruments. Resolution authorities also have the power to 

permanently write-down or convert into equity (Common Equity Tier 1 instruments), 

capital instruments such as Tier 2 capital instruments (including the Subordinated 

Notes) and Additional Tier 1 capital instruments (such as the Undated Deeply 

Subordinated Notes) at the point of non-viability and before any other resolution action 

is taken. 

Changes to tax legislation and to other laws or regulation: BPI might be adversely 

affected by changes in the tax legislation and other laws or regulations applicable in 

Portugal, EU, Angola and other countries in which it operates or may operate in the 

future.  

Risks relating to legislation on deferred tax assets: Law No. 61/2014, of 26 August, as 

amended, sets an optional system that allows for the conversion to tax credits of the 

deferred tax assets (DTA), generated in tax periods beginning on or after 1 January 

2015, or recorded in the accounts of taxpayers for the taxation period preceding that 

date, provided (i) taxpayers record a net loss for the year in their annual accounts, after 

being approved by the governing bodies, under the terms of the relevant law; or (ii) 

taxpayers are liquidated on a voluntary basis, are declared insolvent by a court or, where 

applicable, the relevant authorisation is revoked by the competent supervisory authority. 

Regarding (i) above, the conversion of DTA to tax credits depends, however, on the 

creation of a special reserve in an amount equal to the tax credit plus 10 per cent., as 

well as on the issuance of conversion rights (which consist of securities giving the right 

to acquire shares from the share capital of the taxpayer) to the Portuguese State. Please 

note that Law no. 23/2016, of 19 August, introduced a phasing out scheme of the 

optional DTA system. Under this phasing out scheme, the optional system will no 

longer apply to DTA computed on costs and negative net worth variations arising from 

credit impairment losses and post-employment or long term employment benefits 

recorded on or after 1 January 2016. 

Risks associated with the implementation of its risk management policies: Although BPI 

has implemented risk management policies for each of the risks that it is exposed to, 

such policies may not be fully effective. 

Credit risk: Risks arising from changes in credit quality and the recoverability of loans 

and amounts due from borrowers and counterparties are inherent to a wide range of 

BPI’s business and may have a significantly adverse effect on its financial condition and 

results of operations. 

Market risk: The performance of financial markets may cause changes in the value of 

BPI’s investment and trading portfolios. However, it is difficult to predict with accuracy 

changes in economic or market conditions and to anticipate the effects that such changes 

could have on BPI’s financial condition. 

Infrastructure Risk: The Issuer faces the risk that computer or telecommunications 

systems could fail, despite efforts to maintain these systems in good working order. 

Operational risk: Any failure to execute BPI’s risk management and control policies 



 18 

successfully could materially adversely affect BPI’s financial condition. 

Risks relating with market transactions on own portfolio: BPI performs transactions in 

the market using its own portfolio and as a result of the periodical review it may be 

forced to recognise losses in the income statement in the future. 

Liquidity risk: A lack of liquidity in the financial markets would increase funding costs 

and limit BPI’s capacity to increase its credit portfolio and the total amount of its assets, 

which could have a material adverse effect on BPI’s business, financial condition or 

results of operations.   

Counterparty risk: The Issuer’s business operations lead to contractual arrangements 

with customers, suppliers, financing partners, and trading counterparts which expose the 

Issuer to counterparty risks. 

Hedging Risk: If any of the hedging instruments or strategies of BPI is ineffective, BPI 

could incur losses that might result in a material adverse effect on its business, financial 

condition or results of operations. 

Reputational Risk: Non-compliance with applicable laws, regulations or codes could 

lead, besides the fines and/or substantial monetary damages, to a serious damage to 

reputation. 

Impact of regulatory changes: The Issuer is subject to financial services laws, 

regulations, administrative actions and policies in each location where it operates. 

Changes in supervision and regulation, in particular in the European Union and/or in 

Portugal, could materially affect the Issuer's business. 

Currency risk in International operations: International operations are exposed to 

foreign exchange risk, which is reflected mainly in the statements of results and in the 

balance sheets of the respective subsidiaries of the Group, for the purpose of 

consolidation. BPI Group manages the currency risk to the extent and in the manner it 

deems appropriate at all times. However, it does not ensure full coverage of the currency 

risk associated with its international operations. 

Strategy risk: Banco BPI is subject to risks of strategy. There is a possibility of Banco 

BPI making strategic decisions whose results may differ significantly from those 

intended exists.   

Risk of changes in the organization of partnerships: There are some activities of the BPI 

Group which are partially related to partnerships in various activities with other 

companies that are not under the control of the BPI Group, in particular the activities of 

bancassurance. These activities depend in part on such partners which the Group does 

not control. 

Risks relating to CaixaBank’s general tender offer: CaixaBank (the “Offeror”) released 

on the 18 April 2016 the preliminary public announcement for the launch of a general 

voluntary tender offer (“Offer”) for the acquisition of the shares representing the share 

capital of Banco BPI. 

The General Meeting of Shareholders of Banco BPI held on 21 September 2016 

approved the removal of the statutory limit to the counting of votes cast in General 

Meeting. 

After the approval of the removal of the single shareholder voting cap as mentioned 

above, CMVM has revoked a waiver for the launch of a mandatory tender offer which 

was granted to CaixaBank in 2012, thereby placing CaixaBank under the obligation of 

launching a mandatory tender offer. As a consequence, CaixaBank’s voluntary tender 
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offer for BPI shares has been converted to a mandatory tender offer. 

On 21 September 2016 CaixaBank published in the CMVM web page a preliminary 

announcement of a general and mandatory tender offer over shares representing the 

share capital of Banco BPI and which modified the former preliminary announcement of 

18 April 2016 (referred under the 1st paragraph) and which reflected the new 

circumstances of the mandatory tender offer, in particular regarding the new price 

offered, which amounted to Eur 1.134 per BPI share. On 16 January 2017 the tender 

offer was registered by the CMVM and the launch announcement and the prospectus of 

the Offer were disclosed on CMVM’s website. The results of the tender offer were 

disclosed on 8 February 2017, according to which the Offeror acquired 39,02 per cent. 

voting rights in the context of the tender offer, reaching 84,52 per cent. of the voting 

rights of BPI. 

CaixaBank has identified certain potential synergies which CaixaBank believes may be 

achievable with the success of the Offer, including, among others, streamlining of 

operational processes at a head office level, scale benefits, with joint procedures for the 

award of public contracts, IT infrastructures and architecture optimization and 

subcontracting several back-office services, distribution channels, product and other 

services and functions development with top Offeror associates, at a low cost.  

Whilst CaixaBank believes the underlying assumptions on which it has based its 

estimates are reasonable, the degree of its success in achieving such synergies remains 

subject to uncertainties and could vary significantly. There can be no assurance that 

such potential synergies or other anticipated benefits will be realised in the near future.  

Other Risks: BPI may be exposed to other risks or to an unexpected level of risk. 

D.3 Risks Specific 

to the Notes: 

Factors which are material for the purpose of assessing the market risks associated 

with Notes 

The Notes may not be a suitable investment for all investors: Each potential investor in 

the Notes must determine the suitability of that investment in light of its own 

circumstances. 

Notes subject to optional redemption by the Issuer: An optional redemption feature is 

likely to limit the market value of the Notes. Please refer to C.9 above. 

Fixed/Floating Rate Notes: An issuer's ability to convert such Notes will affect the 

secondary market and the market value of such Notes. 

Notes issued at a substantial discount or premium: The market value of Notes of this 

type tends to fluctuate more in relation to general changes in interest rates than do prices 

for conventional interest-bearing securities. 

Senior Notes: The Issuer is not prohibited from issuing, guaranteeing or otherwise 

incurring further notes or debt ranking pari passu with its obligations under the Notes. 

Please refer to C8 above. 

Subordinated Notes: The Issuer's obligations under Subordinated Notes will be unsecured 

and subordinated and will rank junior in priority of payment under all senior creditors. 

Undated Subordinated Notes will not have a stated maturity. Please refer to C8 above. 

Undated Deeply Subordinated Notes: The Issuer's obligations under Undated Deeply 

Subordinated Notes will be unsecured and subordinated and will rank junior in priority 

of payment under all senior creditors. Undated Deeply Subordinated Notes will not have 

a stated maturity. Please refer to C8 above. 



 20 

There are also certain risks relating to the Notes generally, such as modification and 

waivers, EU Savings Directive, OECD CRS and Directive 2014/107/EU and change of 

law. 

Investments in the Notes will be subject to Interbolsa procedures and Portuguese law 

with respect to the form and transfer of the Notes, payments on the Notes and 

Portuguese tax rules. Holders of the Notes must ensure that they comply with all 

procedures to ensure the correct tax treatment of the Notes. 

 

E.2b Reasons for the 

Offer and Use 

of Proceeds: 

The net proceeds of the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer to 

meet part of their general financing requirements. 

E.3 Terms and 

Conditions of 

the Offer: 

Notes may be issued at any price and on a fully paid basis. The price and amount of 

Notes to be issued under the Programme will be determined by the Issuer and the 

relevant Dealer(s) at the time of issue in accordance with prevailing market conditions. 

The Terms and Conditions of any offer to the public shall be published by the relevant 

Authorised Offeror on its website at the relevant time. 

The Issue Price of the Notes is 100 per cent. of their principal amount. 

 

E.4 Interests 

Material to the 

Issue: 

The Issuer has appointed Banco BPI and Banco Português de Investimento, S.A. and 

any other Dealer appointed from time to time (the “Dealers”) as Dealers for the 

Programme.  The arrangements under which Notes may from time to time be agreed to 

be sold by the Issuer to, and purchased by, Dealers are set out in the Programme 

Agreement made between the Issuer and the Dealers. 

Non-Syndicated Issue: The Issuer has appointed Banco BPI, S.A. (the “Dealer”) as 

Dealer in respect of the issue of the Notes.  The arrangements under which the Notes are 

sold by the Issuer to, and purchased by, Dealer are set out in the Programme Agreement 

made between, amongst others, the Issuer and the Dealer. 

E.7 Estimated 

Expenses: 

Not applicable. No expenses will be chargeable by the Issuer to an Investor in 

connection with any offer of Notes. Any expenses chargeable by an Authorised Offeror 

to an Investor shall be charged in accordance with any contractual arrangements agreed 

between the Investor and such Authorised Offeror at the time of the relevant offer. 
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CONDIÇÕES FINAIS 

24 de Abril de 2017 

Banco BPI, S.A. 

(constituído com responsabilidade limitada na República Portuguesa) 

Emissão de até 20,000,000.00 

BPI RENDIMENTO FIXO 2 ANOS 

ao abrigo do EUR 7,000,000,000 

Euro Medium Term Note Programme 

para a emissão de Obrigações Sénior, Subordinadas, Perpétuas Subordinadas  e Valores 

Mobiliários com Juros Condicionados 

 

A versão portuguesa das Condições Finais corresponde a uma tradução da versão original em 

língua inglesa das Condições Finais da emissão, pelo que não é assinada, prevalecendo em caso 

de conflito a versão inglesa das Condições Finais. 

PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 

Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como tal para efeitos dos 

Termos e Condições das Obrigações Sénior e Subordinadas (“Condições”) estipuladas no Prospecto 

datado de 17 de Fevereiro de 2017, o qual constitui um prospecto de base para efeitos da Directiva do 

Prospecto (Directiva 2003/71/CE), tal como alterada a cada momento, que engloba as alterações 

efectuadas pela Directiva 2010/73/CE (Directiva que altera a Directiva do Prospecto). O presente 

documento (incluindo eventuais anexos) constitui as Condições Finais das Obrigações nele descritas 

para efeitos do Artigo 5.4 da Directiva do Prospecto e deve ser lido juntamente com o Prospecto. 

Todas as informações sobre o Emitente, e a oferta das Obrigações só estão disponíveis a partir da 

combinação das presentes Condições Finais e do Prospecto. O Prospecto encontra-se disponível para 

consulta no site da Bolsa do Luxemburgo (www.bourse.lu), em www.ir.bpi.pt e para entrega na Rua 

Tenente Valadim, 284, Porto, Portugal. As Condições Finais encontram-se disponíveis para consulta 

no site da CMVM (www.cmvm.pt) e para entrega na Rua Tenente Valadim, 284, Porto, Portugal. Será 

anexado às Condições Finais o Sumário da Emissão. 

1 (a) Número de Série: 1108 
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(b) Número de Tranche: 

(c) Data de Fungibilidade das 

Obrigações: 

Não aplicável 

Não aplicável 

2 Divisa(s) Especificada(s): EUR  

3 Montante Nominal Global:  

(a) Série: Até EUR 20,000,000.00 

(b) Tranche: Não aplicável 

4 Preço de Emissão: 100% do Montante Nominal Global 

5 (a) Denominação Especificada: EUR 1,000.00 

(b) Montante de Cálculo: EUR 1,000.00 

6 (a) Data de Emissão: 15 de Maio de 2017 

(b) Data de Início de Contagem de 

Juros: 

Data de Emissão 

7 Data de vencimento: 17 de Maio de 2019  

8 Taxa de Juro: Obrigações de Taxa Fixa 

9 Reembolso/Pagamento: Reembolso ao par 

10 Opções de Reembolso Antecipado 

(Put/Call Options): 

Não aplicável 

11 (a) Estatutos das Obrigações: Obrigações Sénior 

(b) Data de Aprovação para a 

Emissão de Obrigações: 

Conselho de Administração: 26 de Janeiro de 2017 

Comissão Executiva do Conselho de Administração: 

31 de Janeiro de 2017 

12 Método de Distribuição:  Não-sindicado 

 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS A JUROS (SE HOUVER) A PAGAR 

13 Disposições Relativas a Obrigações de 

Taxa Fixa: 

Aplicável 
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(a) Taxa de Juro (Sujeita a impostos 

segundo a lei portuguesa): 

 

0.15% ao ano pago  semestral e postecipadamente 

(b)       Disposições de Ajustamento: 

(c) Data(s) de Pagamento de Juros: 

Não Aplicável 

Semestral, em 15 de Novembro e 15 de Maio de 

cada ano, desde 15 de Novembro de 2017 

(inclusive) até ao penúltimo cupão (inclusive) e na 

Data de Vencimento. 

(d) Fracção de Contagem de Juros: 30/360 

(e) Data(s) de Cálculo: Não aplicável 

14 Disposições Relativas a Obrigações de 

Taxa Variável: 

Não aplicável 

15 Disposições Relativas a Obrigações Cupão 

Zero: 

Não aplicável  

 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO 

REEMBOLSO 

 

16 Opção de Reembolso por parte do 

Emitente (Issuer Call): 

Não aplicável 

17 Opção de Reembolso por parte do 

Investidor (Investor Put): 

Não aplicável 

18 Montante Reembolso Final: 
100% do Montante de Cálculo 

19 Montante de Reembolso Antecipado a 

pagar no reembolso por razões fiscais ou 

regulamentares ou em caso de 

incumprimento, se for o caso, ou numa 

situação de ilegalidade, e/ou método de 

cálculo do mesmo (se exigido ou se diferir 

do estipulado na Condição 6 (f) 

relativamente aos Termos e Condições das 

Obrigações Sénior e Subordinadas e 

Condição 6 (e) relativamente aos Termos e 

Condições das Perpétuas Subordinadas e 

Valores Mobiliários com Juros 

Condicionados): 

 

 

 

 

 

Conforme estipulado na condição 6 (f)  
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DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS ÀS OBRIGAÇÕES 

20 Forma dos Títulos: Valores mobiliários nominativos escriturais  

21 Centros Financeiros Adicionais ou outras 

disposições particulares relativas a Datas 

de Pagamento: 

 

Não aplicável  

 

DISTRIBUIÇÃO  

22 (a) Se sindicada, nome e endereço dos 

Managers: 

Não aplicável 

(b) Data do Contrato de Subscrição: Não aplicável 

(c) Manager Estabilizador (se 

existente): 

Não aplicável 

23 Se não-sindicada, nome e endereço do 

Dealer relevante: 

Banco BPI, S.A. 

DF – Gestão de Activos e Passivos 

Largo Jean Monnet, 1, 4º andar, 1269-067 Lisboa 

24 Comissão total e concessão: Não aplicável 

26 Restrições à venda nos EUA: TEFRA  não aplicável 

25 Oferta não isenta: O Banco BPI, S.A. e outras partes autorizadas 

pelo Emitente e pelo Dealer (designados, em 

conjunto, por Intermediários Financeiros) poderão 

fazer uma oferta das Obrigações, excepto de 

acordo com o Artigo 3 (2) da Directiva do 

Prospecto, em Portugal (além da jurisdição em que 

o Prospecto foi aprovado e publicado) (a 

“Jurisdição da Oferta Pública”) a qualquer pessoa 

durante o Período de Subscrição como definido 

infra. 

  

OBJECTIVO DAS CONDIÇÕES FINAIS 

Estas Condições Finais incluem as condições finais necessárias para a emissão e oferta pública em 

Portugal das Obrigações descritas no presente documento de acordo com o Programa EMTNP de EUR 

7.000.000.000 do Banco BPI, S.A.. 
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RESPONSABILIDADE 

O Emitente assume a responsabilidade pela informação contida nas presentes Condições Finais. 

 

PART B – INFORMAÇÃO DIVERSA 
 

1 ADMISSÃO À COTAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO 

 

Não aplicável. 

2 NOTAÇÕES  

Notações: As Obrigações a emitir não foram objecto de notação, 

nem é expectável que o sejam. 

  

3. INTERESSES DE PESSOAS SINGULARES E JURÍDICAS ENVOLVIDAS NA EMISSÃO 

Excepto no que diz respeito a comissões a pagar ao Dealer, tanto quanto é do conhecimento do Emitente, 

nenhuma pessoa envolvida na emissão das Obrigações tem qualquer interesse relevante na oferta.  

 

4. RAZÕES PARA A OFERTA, ESTIMATIVA DO PRODUTO LÍQUIDO E DESPESAS TOTAIS 

(i) Razões da oferta Prossecução do objecto social 

(ii) Estimativa do produto 

liquido: 
Montante Nominal Global das Obrigações 

 

5. TIR  

 

Taxa Interna de Rendibilidade: Considerando o Preço de Emissão de 100% do 

Montante de Cálculo, na Data de Emissão, a yield 

expectável é de 0.15% por ano. 

A Taxa Interna de Rendibilidade (“TIR”) é de 

0.108%, correspondente, na Data de Emissão, à TIR 

de um investimento nas Obrigações ao Preço de 

Emissão, assumindo que as Obrigações são detidas 

por investidor residente em território português, 

tributado a uma taxa de IRS de 28%, que serão 

mantidas até ao vencimento e reembolsadas a 100% 

do valor nominal e que os cupões recebidos são 
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reinvestidos a uma taxa de juro equivalente à TIR 

 

6. HISTÓRICO DE TAXAS DE JURO 

Não aplicável. 

 

7. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 
 

Código ISIN: PTBBQVOM0035 

Código Comum: 160395427 

Outros sistemas de 

compensação que não o 

Euroclear Bank S.A./N.V., 

Clearstream Banking, société 

anonyme ou Interbolsa e 

respectivo(s) número(s) de 

identificação relevante(s): 

Número de Identificação Central de Valores 

Mobiliários BBQVOM 

Entrega: Sistema de Liquidação Real Time 

Nomes e endereços do(s) 

Agente(s) Pagador(es), se 

existir(em): 

Não aplicável 

Elegibilidade para 

Eurosistema: 

 

Não 

8. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

 

Período de Oferta: 

 

De 27 de Abril de 2017 a 11 de Maio de 2017 

Preço de Venda: 100% 

Pormenores do montante 

mínimo e/ou máximo da 

proposta: 

Montante Mínimo: EUR 1,000.00 

Montante máximo: depende do montante disponível 
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no momento da subscrição 

Descrição da possibilidade de 

reduzir as subscrições e modo 

de refinanciamento do 

montante em excesso pago 

pelos proponentes: 

O montante subscrito por cada investidor poderá ser 

cancelado ou reduzido durante o período de 

subscrição por ordem do investidor ao intermediário 

financeiro (se reduzido, sujeito ao Montante 

Mínimo de proposta) 

Detalhes do método e prazos 

para liquidação e entrega das 

Obrigações: 

As Obrigações serão emitidas na Data de Emissão 

contra pagamento ao Emitente do montante de 

subscrição 

Modo e data em que os 

resultados da Oferta são 

publicados: 

Os resultados da Oferta serão divulgados ao público 

no site da CMVM e serão disponibilizados nos 

escritórios do Banco BPI, S.A. 

Procedimento para o exercício 

de direitos de rateio, negociação 

de direitos de preferência e 

tratamento dos mesmos em caso 

de não exercício: 

 

Não aplicável 

Processo para notificação aos 

proponentes do montante 

atribuído e indicação se a 

negociação pode ter início antes 

da realização da notificação: 

 

Não aplicável 

Montante das despesas e 

impostos especificamente 

cobrados ao subscritor ou 

investidor: 

 

Não aplicável 

Nome e morada, tanto quanto é 

do conhecimento do Emitente, 

dos locais nos diferentes países 

onde ocorre a oferta. 

 

Não aplicável 
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SUMÁRIO 

Os sumários são compostos por requisitos de divulgação conhecidos como “Elementos”. Estes elementos 

encontram-se numerados nas Secções A - E (A.1 - E.7). 

O presente sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para este tipo de valores 

mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos têm de ser incluídos, poderão existir alguns hiatos 

na sequência da numeração dos Elementos.  

Ainda que seja exigível a inclusão de um determinado Elemento no sumário devido ao tipo de valores 

mobiliários e Emitente, é possível que não possa ser fornecida nenhuma informação relevante no que diz 

respeito a esse Elemento. Nesse caso, será incluída no sumário uma breve descrição do Elemento com a menção 

de “Não aplicável”. 

Este sumário contém espaços por preencher e expressões entre parêntesis rectos em relação ao Programa e ao 

Sumário Específico da Emissão. 

 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Introdução: Adverte-se que: 

 o presente sumário deve ser lido como uma introdução ao Prospecto; 

 qualquer decisão de investimento nos Valores Mobiliários, pelo 

investidor, deve basear-se numa análise do Prospecto no seu conjunto; 

 sempre que for apresentada num tribunal uma acção relativa à 

informação contida no Prospecto, o investidor reclamante poderá, nos 

termos da legislação nacional dos Estados-Membros, antes do início do 

processo judicial, ter de suportar os custos de tradução do Prospecto; e 

 só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 

apresentado o presente sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, 

mas apenas se o sumário for enganador, inexacto ou inconsistente quando 

lido em conjunto com as outras partes do Prospecto ou não fornecer, 

quando lido em conjunto com as outras partes do Prospecto, informação 

fundamental de forma a auxiliar os investidores na sua decisão de investir 

nos Valores Mobiliários. 

A.2 Autorização: Não aplicável. Esta Oferta ao público será feita somente pelo Banco BPI, S.A. 

(Emitente e Dealer para estes fins) e, portanto, o Emitente não consente que 

outras entidades utilizem o Prospecto no âmbito desta oferta ao público de 

Valores Mobiliários. 

 

Secção B – Emitentes 

B.1 Designação legal 

do Emitente: 

Banco BPI, S.A. (doravante “Banco BPI”, “BPI”, o “Emitente” ou “Banco”) 
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Designação 

comercial do 

Emitente: 

BPI 

B.2 Sede, Forma 

Legal, Legislação e 

País de 

Constituição do 

Emitente: 

O BPI foi constituído sob a forma de sociedade anónima, no Porto, Portugal, e 

está registado e constituído de acordo com a lei Portuguesa. O BPI tem a sua 

sede no Porto, Portugal. 

B.4b Informação sobre 

tendências 

Não aplicável. Não são conhecidas quaisquer tendências, incertezas, exigências, 

compromissos ou quaisquer outros eventos que razoavelmente poderão causar 

uma alteração material das perspectivas do Emitente para o presente ano 

financeiro.  

B.5 O Grupo: Ver o quadro infra com a descrição do grupo encabeçado pelo Banco BPI, S.A. 

(“Grupo” ou “Grupo BPI”): 

 

1) Alocação média de capital a 30 de Setembro de 2016. No cálculo do capital 

alocado exclui-se a reserva de justo valor (líquida de impostos diferidos) 

relativa à carteira de activos financeiros disponíveis para venda. 

2) Concretizou-se em Janeiro de 2017 a venda de 2 por cento do capital social 

da BFA à Unitel, pelo que o Banco BPI passou a deter 48.1 por cento do capital 

do BFA e a Unitel 51.9 por cento. 

B.9 Estimativa de 

Lucros: 

Resultado consolidado do Grupo BPI a 31 de Dezembro de 2016: 312,2 M.€ 

(resultados não auditados).  

B.10 Reservas do 

Relatório de 

Auditoria:  

Não aplicável. Os relatórios de auditoria relativos às contas consolidadas do 

Banco BPI para os anos findos em 31 de Dezembro de 2014, 31 de Dezembro 

de 2015 e para o semestre findo a 30 de Junho de 2016 não apresentaram 

quaisquer reservas. 

B.12 Informação Financeira Fundamental Seleccionada: 
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(Montantes expressos em M.€)

31 de Dezembro de 

2016 - Resultados não 

auditados 

31 de Dezembro de 

2015 - Relatório e 

Contas auditado

31 de Dezembro de 2014 - 

Relatório e Contas 

auditado

Total do activo 38 284.7 40 673,3  42 628,9

Total do passivo 35 376.2 37 837,8 40 099,9

Capitais próprios atribuíveis aos accionistas do BPI 2 440.5 2 406,9 2 110,9

Total dos capitais próprios 2 908.5 2 835,5 2 529,2

Total do passivo e dos capitais próprios 38 284.7 40 673,3  42 628,9

Balanços Consolidados em 31 de Dezembro de 2016, 31 de Dezembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014 (Resumo)

 

(Montantes expressos em M.€)

31 de Dezembro de 2016 - 

Resultados não auditados

31 de Dezembro de 2015 - 

Relatório e Contas 

auditado

31 de Dezembro de 2014 - 

Relatório e Contas 

auditado

Margem financeira estrita 364.2 624,6   485,3

Margem financeira 407.4 663,4   514,5

Comissões líquidas 259.4 324,7   312,2

Resultados em operações financeiras 48.9   194,6   24,9

Rendimentos e encargos operacionais (23.8) (32,6) (28,2)

Produto bancário 716.6 1 181,9   857,7

Custos de estrutura (497.9) (670,6) (671,5)

Resultado antes de impostos 162.9   372,9 (35,8)

Resultado consolidado do Grupo BPI 313.2   236,4 (163,6)

Demonstrações de Resultados Consolidados em 31 de Dezembro de 2016, 31 de Dezembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014 

(Resumo)

 

Sem prejuízo do divulgado nos parágrafos que começam em: “A venda de …” e acabam em “…resultados de 

2015 do BFA.” do factor de risco “O cumprimento dos requisitos de capital, presentes e futuros, tal como 

estabelecidos pelas autoridades Europeias e pelo Banco de Portugal poderá levar o Grupo BPI a ter de atrair 

capital adicional e/ou a enfrentar consequências adversas”, que pode ser encontrado na secção D.2 (“Riscos 

Específicos do Emitente”) infra, não existiram alterações materiais adversas na perspectiva do BPI desde a 

publicação do Relatório & Contas do 1.º semestre de 2016 (resultados consolidados auditados).  

Sem prejuízo do divulgado nos parágrafos que começam em: “A venda de …” e acabam em “…resultados de 

2015 do BFA.” do factor de risco “O cumprimento dos requisitos de capital, presentes e futuros, tal como 

estabelecidos pelas autoridades Europeias e pelo Banco de Portugal poderá levar o Grupo BPI a ter de atrair 

capital adicional e/ou a enfrentar consequências adversas”, que pode ser encontrado na secção D.2 (“Riscos 

Específicos do Emitente”) infra, não existiram alterações significativas na posição financeira do BPI e do Grupo 

BPI desde a publicação da informação financeira consolidada não auditada do Emitente a 31 de Dezembro de 

2016.        

B.13 Acontecimentos 

recentes: 

Sem prejuízo do divulgado nos parágrafos que começam em: “A venda de …” e 

acabam em “…resultados de 2015 do BFA.” do factor de risco “O cumprimento 

dos requisitos de capital, presentes e futuros, tal como estabelecidos pelas 

autoridades Europeias e pelo Banco de Portugal poderá levar o Grupo BPI a 

ter de atrair capital adicional e/ou a enfrentar consequências adversas”, que 

pode ser encontrado na secção D.2 (“Riscos Específicos do Emitente”) infra, 

não se verificaram eventos recentes relativos ao Emitente que sejam 

materialmente relevantes para a avaliação da solvabilidade do Emitente desde a 

publicação da informação financeira consolidada não auditada a 31 de 

Dezembro de 2016. 

B.14 Dependência de 

Outras Entidades 

O BPI é a sociedade-mãe do Grupo BPI e os seus resultados financeiros estão 

parcialmente dependentes dos fluxos de dinheiro e dos dividendos provenientes 
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do Grupo: das suas subsidiárias. 

Ver ponto B.5 supra. 

B.15 Principais 

actividades do 

Emitente: 

A actividade do Grupo BPI encontra-se dividida em duas áreas geográficas 

principais: (i) Actividade Doméstica, incluindo Banca Comercial Doméstica, 

Banca de Investimento e Capital de Risco e Investimentos Financeiros, e (ii) 

Actividade de Banca Comercial Internacional. A Actividade de Banca 

Comercial Doméstica corresponde à actividade bancária levada a cabo com 

sociedades, particulares e outras entidades em Portugal e inclui a prestação de 

serviços bancários a residentes no estrangeiro, nomeadamente a comunidades 

emigrantes e no âmbito da Sucursal de Madrid. A Actividade de Banca 

Comercial Doméstica encontra-se fundamentalmente organizada em duas áreas 

de negócio: Actividade com Particulares e Pequenos Negócios Bancários e 

Actividade Corporate, Institucional e Empresas Públicas e Project Finance. A 

Actividade de Banca Comercial Internacional respeita à actividade levada a 

cabo no âmbito de uma participação de 48.1 por cento no Banco de Fomento 

Angola (“BFA”) e de uma participação de 30 por cento no Banco Comercial e 

de Investimentos, em Moçambique (“BCI”). 

B.16 Accionistas em 

posição de 

controlo: 

A 31 de Dezembro de 2016 o capital do Banco BPI era detido por 17.778 

Accionistas, destes, 17.351 eram particulares detendo 9,8 por cento do 

capital, enquanto 427 eram investidores institucionais e empresas e 

detinham os remanescentes 90,2 por cento do capital. 

Accionistas detentores de mais de 2 por cento do capital do Banco BPI 

A 31 de Dezembro de 2016 

Accionistas A. N.º de acções % capital detido 

CaixaBank, S.A.  662 888 388 B. 45.449%1 

Santoro Finance – Prestação de 

Serviços, S.A.  
270 643 372 C. 18.576%2 

Allianz SE  122 744 370 D. 8.425%3 

Violas Ferreira Financial, S.A.  

Banco BIC, S.A. 

39 063 392 

33 283 372 

E. 2.681%4 

F. 2.284%5 

Nota: As posições dos Accionistas registadas a 31 de Dezembro de 2016 na Central 

de Valores Mobiliários - CVM, com base nas informações recebidas da Central de 

Valores Mobiliários e informações públicas divulgadas ao mercado.  

A 10 de Fevereiro de 2017, o Banco BPI detinha 110.222 acções próprias (0.01 por 

cento do capital). 

1) A participação detida através da CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”), é ainda 

imputável à Criteria CaixaHolding, S.A.U., detentora de 45,3 por cento dos 

direitos de voto do CaixaBank de acordo com a comunicação divulgada ao 

mercado a 16 de Janeiro de 2017, a qual é por sua vez dominada pela Caixa 

d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, titular de 100 por cento dos 

respectivos direitos de voto, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea d), do Código 

dos Valores Mobiliários (“CódVM”). 

 

O período de aceitação para a oferta de aquisição das acções do Emitente 

lançada pela CaixaBank (a “Oferta”) (como descrito na secção D.2 infra) 



12 

 

terminou a 7 de Fevereiro de 2017. A Oferta foi aceite num total de 568.362.308 

acções do Emitente, representativas de 39,1 por cento do capital social do 

Emitente. Como resultado, a participação da CaixaBank no emitente aumentou 

de 45,5 por cento para 84,51 por cento do capital social. 

 

2) Participação directamente detida pela Santoro Finance – Prestação de Serviços, 

SA ("Santoro Finance"), e imputável, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 

20º do CódVM, à Santoro Financial Holdings, SGPS ("Santoro"), por deter a 

totalidade do capital da Santoro Finance, e à Senhora Engenheira Isabel José dos 

Santos, na qualidade de accionista da Santoro Financial Holdings, SGPS. 

 

No contexto da Oferta (como descrito em D.2 infra) e tal como comunicado ao 

mercado a 15 de Fevereiro de 2017, a Santoro Finance vendeu 270 643 372 

acções (18.576 por cento do capital social do Banco BPI) e, em consequência, já 

não detém nenhuma acção representativa do capital social do BPI. 

 

3) Participação indirecta detida por subsidiárias dominadas pela Allianz SE, 

holding do Grupo Allianz, e imputável aquela entidade nos termos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 20º do CódVM; participação directa de 8.275 por cento detida 

pela Allianz Europe Ltd. (detida a 100 por cento pela Allianz SE) e participação 

directa de 0.150 por cento detida pela Companhia de Seguros Allianz Portugal 

(detida a 65 por cento pela Allianz SE). 
 

4) Participação imputável à HVF – SGPS, S.A. que detém integralmente o capital 

da Violas Ferreira Financial, S.A. inclui 227 273 acções detidas por Edgar Alves 

Ferreira (0.016 por cento do capital do Banco BPI), membro do Conselho de 

Administração da sociedade HVF – SGPS, S.A. 

 

5) Participação de acordo com o comunicado enviado pelo Banco BIC, S.A. 

(“Banco BIC”) ao Banco BPI no dia 26 de Fevereiro de 2016 e comunicado ao 

mercado na mesma data, que inclui 27 646 900 acções detidas directamente pelo 

Banco BIC (1.90 por cento do capital social do Banco BPI) e, nos termos do 

disposto na alínea d) do nº1 do artigo 20 do CódVM, inclui 5 634 822 acções 

detidas por Fernando Leonidio Mendes Teles (0.387 por cento do capital social 

do Banco BPI) e 1 650 acções detidas por Fernando José Aleixo Duarte, 

respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e Administrador do 

Banco BIC.  

 

No contexto da Oferta (como descrito em D.2 infra) e comunicado ao mercado 

em 14 de Fevereiro de 2017, o Banco BIC vendeu 27 646 900 acções (1.90 por 

cento do capital social do Banco BPI) e, em consequência, já não detém 

nenhuma acção representativa do capital social do BPI. 
 

B.17 Notações de Risco 

Atribuídas ao 

Emitente ou aos 

seus títulos de 

dívida: 

O Programa foi classificado com a notação Ba3 relativamente a Obrigações 

Sénior com maturidade superior a um ano, Not Prime relativamente a 

Obrigações Sénior com maturidade de um ano ou inferior a um ano e B1 

relativamente a Obrigações Subordinadas e B2 em relação a Valores 

Mobiliários Perpétuos Subordinados pela Moody’s Investors Service España, 

S.A. (“Moody's”) (os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 

Condicionados serão classificados pela Moody’s numa base emissão a 

emissão), BBB- relativamente a Obrigações Sénior com uma maturidade 

superior a um ano, e F3 relativamente a Obrigações Sénior com uma 

maturidade de um ano ou inferior, pela Fitch Ratings España S.A.U. (“Fitch”) 

(as Obrigações Subordinadas, os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados e 

os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados serão 

classificados pela Fitch numa base emissão a emissão), e BB+ relativamente a 

Obrigações Sénior com uma maturidade superior a um ano, B relativamente a 

Obrigações Sénior com uma maturidade de um ano ou menos, B+ relativamente 

a Obrigações Subordinadas pela Standard and Poor’s Credit Market Services 
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Europe Limited (“Standard & Poor's”) (os Valores Mobiliários Perpétuos 

Subordinados e os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 

Condicionados serão classificadas pela Standard & Poor's numa base emissão a 

emissão).  

Os valores mobiliários emitidos ao abrigo do Programa (“Valores Mobiliários”) 

poderão ser ou não objecto de notação de risco (rating). As notações de risco do 

Programa não são imediatamente aplicáveis a qualquer das séries de Valores 

Mobiliários emitidos nos termos do mesmo. As notações de cada série de 

Valores Mobiliários estão sujeitas à revisão satisfatória dos documentos das 

séries, e as características de cada série ao abrigo do Programa poderão resultar 

numa notação de risco diferente e, em conformidade, sempre que uma série for 

classificada, essa notação de risco não será necessariamente a mesma atribuída 

aos Valores Mobiliários a serem emitidos ao abrigo do Programa. Um notação 

de risco não constitui uma recomendação para comprar, vender ou deter Valores 

Mobiliários e a agência de notação de risco poderá em qualquer altura 

suspender, baixar ou retirar a notação de risco. 

A notação de risco deverá ser atribuída por uma agência de notação de risco 

com sede na União Europeia e registada de acordo com o Regulamento 

1060/2009/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 

2009, sobre as agências de notação de risco, tal como alterado nos termos do 

Regulamento 513/2011/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

Maio de 2011 (“CRA Regulation”), excepto se a notação de risco for atribuída 

por agência de notação de risco que operava na União Europeia antes de 7 de 

Junho de 2010 e que tenha apresentado um pedido de registo de acordo com a 

“CRA Regulation” e esse pedido não tenha sido recusado. A Fitch Ratings 

Limited, a Standard & Poor’s e a Moody’s encontram-se sedeadas na União 

Europeia e estão registadas em conformidade com o “CRA Regulation”. A lista 

completa das Agencias de Rating registadas de acordo com o “CRA Regulation” 

poderá ser consultada no site da European Securities Market Authority. 

Os Valores Mobiliários a emitir não serão objecto de notação de risco. 

Os ratings do emitente em qualquer momento estão disponíveis para consulta no 

http://bpi.bancobpi.pt/index.asp?riIdArea=AreaDivida&riChgLng=1&riLang=p

t&riId=DRatings&riIdTopo= Os ratings de longo prazo / curto prazo 

actualmente atribuído ao Banco BPI são Ba3/Not Prime (Stable Outlook) pela 

Moody’s, BBB+/F3 (Stable Outlook) pela Fitch e BB+/B (Stable Outlook) pela 

Standard & Poor’s.  

 

Secção C – Os Valores Mobiliários 

C.1 Tipo, Classes de 

Valores Mobiliários 

e Número de 

Identificação do 

Valor Mobiliário: 

Valores Mobiliários com Taxa Fixa: Os Valores Mobiliários podem pagar 

juro a uma taxa fixa (os “Valores Mobiliários com Taxa Fixa”) com ou sem 

disposições de ajustamento (Reset Provisions) aplicáveis. 

Valores Mobiliários com Taxa Variável: Os Valores Mobiliários podem pagar 

juro a uma taxa variável (os “Valores Mobiliários com Taxa Variável”). 
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Valores Mobiliários de Cupão Zero: Os Valores Mobiliários de Cupão Zero 

serão oferecidos e vendidos a desconto do seu montante nominal e não 

vencerão juros (os “Valores Mobiliários de Cupão Zero”). 

Os Valores Mobiliários são Valores Mobiliários de Taxa Fixa. 

Número(s) de Identificação do Valor Mobiliário:  

Código ISIN: PTBBQVOM0035 

Código Comum (Common Code): 160395427 

C.2 Moeda da Emissão 

dos Valores 

Mobiliários: 

Os Valores Mobiliários são denominadas em EUR. 

C.5 Restrições à Livre 

Circulação: 

O Emitente e os Dealers acordaram certas restrições a ofertas, vendas e 

entregas de Valores Mobiliários e na distribuição de material da oferta. 

Existem restrições à oferta, venda e entrega de Valores Mobiliários nos 

Estados Unidos da América, no Reino Unido, em Portugal, França, Japão e no 

Espaço Económico Europeu. 

Nenhum Titular de Valores Mobiliários poderá transferir Valores Mobiliários 

ou quaisquer posições referentes aos Valores Mobiliários, excepto quando em 

conformidade com a Lei Portuguesa e seus regulamentos. Os Valores 

Mobiliários apenas poderão ser transferidos de acordo com os procedimentos 

estabelecidos no Código dos Valores Mobiliários e os regulamentos emitidos 

pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) ou pela 

Interbolsa, conforme o caso, e ainda pelo Membro Afiliado da Interbolsa 

relevante através do qual os Valores Mobiliários são detidos.  

C.8  Direitos Inerentes 

aos Valores 

Mobiliários, 

Incluindo a 

Classificação e as 

Limitações a esses 

Direitos: 

Negative Pledge: Os termos das Obrigações Sénior incluirão uma disposição 

que cria uma obrigação de não constituição de garantias (negative pledge), no 

que respeita ao endividamento que seja representado por obrigações, títulos de 

dívida ou outros títulos (não se incluindo acções preferenciais ou outros títulos 

de capital) excluindo-se, no entanto, as Obrigações Hipotecárias.  

Estatuto dos valores mobiliários: 

Importante: em resultado de leis ou regulamentos aplicáveis, incluindo 

quaisquer Directivas ou Regulamentos da União Europeia, que venham 

estabelecer um regime jurídico da recuperação e liquidação de 

instituições de crédito (nomeadamente a Directiva 2014/59/EU do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Maio de 2014 que estabelece 

um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de 

crédito e de empresas de investimento), ou qualquer implementação 

daqueles em Portugal, o valor nominal dos Valores Mobiliários poderá 

ser obrigatoriamente reduzido, ou os Valores Mobiliários poderão ser 

convertidos em instrumentos mais subordinados, incluindo acções 

ordinárias do Emitente. 

Estatuto das Obrigações Sénior:  
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As Obrigações Sénior constituirão obrigações directas, incondicionais, não 

garantidas e não subordinadas do Emitente e serão graduadas pari passu entre 

si e (salvo no que diz respeito a certas obrigações que a lei exija que sejam 

preferidas) pari passu com as demais obrigações do Emitente, presentes e 

futuras, não garantidas (sujeito ao acima referido) e não subordinadas, que 

estejam em dívida. 

  

Situações de Incumprimento: 

No caso de Obrigações Sénior, qualquer titular de uma Obrigação pode, 

mediante aviso escrito, declarar-se titular de qualquer Obrigação por si detida 

para que seja imediatamente exigível e paga juntamente com quaisquer juros 

acrescidos (i) se o Emitente não efectuar o pagamento do capital e dos juros 

devidos referentes às Obrigações e caso a recusa de pagamento se verifique 

pelo período de sete dias, no caso do capital, e por 14 dias em relação aos 

juros; ou (ii) se o Emitente deixar de desempenhar, observar ou cumprir com 

quaisquer outras das suas obrigações referentes às Obrigações (excepto quando 

esse incumprimento seja insusceptível de sanação, não sendo nesse caso 

necessário qualquer comunicação por escrito) e esse incumprimento se 

prolongue pelo período de 30 dias após o aviso escrito desse incumprimento 

dado pelo Emitente ao titular da Obrigação; ou (iii) em caso de falência ou 

processo de insolvência iniciado junto do tribunal contra o Emitente, ou 

suspensão do pagamento ou ofertas, bem como existência de acordos gerais 

para benefício dos credores do Emitente; ou (iv) se existir qualquer outra 

ordem dada por um tribunal competente ou declaração de dissolução do 

Emitente, excepto em situações específicas; ou (v) no caso do reembolso, de 

qualquer dívida por empréstimo em dinheiro pelo Emitente, ser objecto de 

vencimento antecipado por razões de incumprimento e esse vencimento 

antecipado não tenha sido suspenso ou anulado ou se o Emitente incumpriu o 

pagamento de qualquer montante em dinheiro referente a empréstimos ou a 

garantias concedidos ou a indemnizações.       

  Lei aplicável: Os Valores Mobiliários, e quaisquer obrigações deles 

emergentes, serão regulados e serão interpretados de acordo com a Lei 

Portuguesa. De acordo com a Lei Portuguesa, os Valores Mobiliários 

Perpétuos Subordinados e os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com 

Juros Condicionados não são qualificados como obrigações. 

G. C

C.9 

Direitos Inerentes 

aos Valores 

Mobiliários 

(Continuação), 

Incluindo 

Informação sobre 

Juros, Maturidade, 

Rendibilidade e o 

Representante dos 

Titulares 

Ver C.8 para uma descrição dos direitos inerentes aos Valores Mobiliários, 

graduação e limitações. 

Juros: 

Valores Mobiliários de Taxa Fixa: Os juros fixos serão pagos na data ou 

datas a acordar entre o Emitente e o Dealer relevante e aquando do reembolso, 

e serão calculados com base na fracção de contagem de juros (a “Fracção de 

Contagem de Juros” - Day Count Fraction), conforme acordado entre o 

Emitente e o Dealer relevante. Se as disposições de ajustamento forem 

aplicáveis, os juros fixos serão ajustados numa ou duas ocasiões conforme 
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especificado nos termos das Condições Finais aplicáveis. 

Valores Mobiliários de Taxa Variável: Os Valores Mobiliários relativamente 

aos quais a taxa de juro for variável serão pagos numa base acordada entre o 

Emitente e o Dealer relevante. A Margem, se for o caso, relativa a essa taxa 

variável, será acordada entre o Emitente e o Dealer relevante para cada 

Tranche de Valores Mobiliários de Taxa Variável. Os Períodos de Juros dos 

Valores Mobiliários de Taxa Variável serão um, dois, três, seis ou doze meses, 

ou outro(s) período(s) a acordar entre o Emitente e o Dealer relevante. 

Juros: Os Valores Mobiliários vencem juros a partir da Data de Emissão a 

uma taxa fixa de acordo com o ponto 13 (a) da Parte A das Condições 

Finais,  pagável semestral e postecipadamente em 15 de Novembro e 15 de 

Maio de cada ano, desde 15 de Novembro de 2017 (inclusive) até à Data de 

Vencimento (inclusive).  

Disposições de ajustamento (apenas para Valores Mobiliários de Taxa Fixa): 

Não Aplicável.  

  Maturidades: As maturidades que possam ser acordadas entre o Emitente e o 

Dealer relevante estão sujeitas às maturidades mínimas ou máximas, conforme 

permitido ou exigido pela entidade reguladora ou pelas leis ou regulamentos 

aplicáveis ao Emitente ou à Moeda Especificada relevante, excepto (i) no caso 

dos Valores Mobiliários Subordinados em que a maturidade mínima será de 

cinco anos; e (ii) no caso dos Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados e 

dos Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados em 

que não existe qualquer maturidade.  

Data de Maturidade: Excepto se previamente reembolsadas, ou compradas e 

canceladas, as Obrigações serão reembolsadas em 17 de Maio de 2019.  

 

Reembolso: Os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados e os Valores 

Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados não terão uma 

maturidade definida. As Obrigações Subordinadas têm uma maturidade inicial 

de pelo menos cinco anos. 

Os Valores Mobiliários Subordinados e os Valores Mobiliários Perpétuos 

Subordinados com Juros Condicionados apenas podem ser reembolsados ou 

exigidos de acordo com (e sujeitos às) condições estabelecidas nos Artigos 77.º 

e 78.º da CRR e não antes de decorridos cinco anos a partir da emissão, 

excepto quando se encontrarem reunidas as condições estabelecidas no n.º 4 do 

artigo 78.º da CRR ou no caso de recompra para fins de movimentação de 

mercado (sujeita às condições estabelecidas no artigo 29.º do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 241/2014 da Comissão (as normas técnicas de 

regulamentação dos requisitos de fundos próprios das instituições) ("CDR") ou 

na sequência de uma Situação de Incumprimento no caso de Valores 

Mobiliários Subordinados. Não existem Situações de Incumprimento 

aplicáveis aos Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 

Condicionados. 

Os Valores Mobiliários Subordinados e os Valores Mobiliários Perpétuos 
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Subordinados com Juros Condicionados não podem ser reembolsados por 

opção dos titulares de quaisquer de tais Valores Mobiliários e apenas pelo 

Emitente com o consentimento prévio da Autoridade Competente, conforme 

acima referido. 

As Obrigações Sénior podem ser reembolsadas por opção do Emitente e/ou 

dos Obrigacionistas conforme indicado nas Condições Finais aplicáveis ou na 

sequência de uma Situação de Incumprimento mediante notificação 

irrevogável no prazo mínimo de 15 dias e máximo de 30 dias (ou outro período 

de notificação (se for o caso)) aos Obrigacionistas ou ao Emitente, conforme o 

caso, numa data ou datas especificadas antes dessa maturidade indicada e ao 

preço ou preços e outros termos acordados.  

Montante do Reembolso Final: Excepto se previamente reembolsados ou 

comprados e cancelados, cada Valor Mobiliário, que não os Valores 

Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros Condicionado, será 

reembolsado a 100 por cento do seu valor nominal.  

Reembolso por Opção:  

Não aplicável. 

H.   Reembolso motivado por motivos fiscais: Excepcionando o supra referido 

para o “Reembolso por Opção”, o reembolso antecipado apenas será permitido 

se: (i) o Emitente estiver ou for obrigado ao pagamento de determinados 

montantes adicionais relativos aos Valores Mobiliários como resultado de 

qualquer alteração no direito tributário do país da residência fiscal do Emitente 

(depois de autorizado pela Autoridade Competente e sujeita a certas condições 

no caso dos Valores Mobiliários Subordinados e dos Valores Mobiliários 

Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados), ou (ii) no caso dos 

Valores Mobiliários Subordinados ou dos Valores Mobiliários Perpétuos 

Subordinados com Juros Condicionados apenas, se o Emitente não tiver direito 

de reclamar a dedução, no cômputo das obrigações fiscais no país de 

residência do Emitente relativamente a qualquer pagamento de juros a ser 

efectuada relativamente aos Valores Mobiliários por ocasião da data de 

pagamento seguinte respeitante aos Valores Mobiliários, ou o valor de tal 

dedução para o Emitente seja materialmente deduzido, em qualquer dos casos 

como resultado de qualquer alteração, ou modificação legislativa ou 

regulatória no país de residência fiscal do Emitente, ou alguma modificação na 

aplicação ou interpretação oficial de tais leis ou regulamentos, que altere ou 

modifique de forma efectiva na data ou depois da data em que o acordo seja 

alcançado para emitir a Tranche de Valores Mobiliários relevante e antes de 

obter o consentimento efectivo da Autoridade Competente e sujeito a 

determinadas condições. No caso (i) acima mencionado, tal obrigação não 

pode ser evitada pelo Emitente aplicando as medidas razoáveis que estejam ao 

seu dispor, desde que nenhum Aviso de Reembolso seja emitido antes dos 90 

dias anteriores à primeira data na qual o Emitente seria obrigado a pagar tais 

montantes adicionais relativos a um pagamento devido a respeito dos Valores 

Mobiliários.  

Rendibilidade (Yield): A rendibilidade de cada Tranche de Valores 
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Mobiliários será calculada numa base anual ou semi-anual com recurso ao 

Preço de Emissão relevante na Data de Emissão relevante.  

Rendibilidade (yield): Baseada no Preço de Emissão de 100%, na Data de 

Emissão, a rendibilidade antecipada das Obrigações é de 0.15%  por cento 

ao ano. 

Representante dos Titulares de Valores Mobiliários: Os titulares dos Valores 

Mobiliários poderão nomear um representante comum. 

I. C

C.10 

Componentes 

Derivados no 

Pagamento de 

Juros:  

Ver C.9 supra. 

Não aplicável. Os pagamentos de juros relativos aos Valores Mobiliários não 

implicarão qualquer componente de instrumentos derivados. 

J. C

C.11 

 

Admissão à 

Negociação dos 

Valores Mobiliários 

num mercado 

regulamentado: 

 

 

Não aplicável: O Emitente não pretende fazer qualquer pedido para admissão 

dos Valores Mobiliários à negociação e/ou cotação por qualquer autoridade 

competente, bolsa de valores e/ou mercado de cotações. 

 

Secção D – Riscos 

D.2 Riscos Específicos 

do Emitente: 

Factores que podem influenciar a capacidade do Emitente para cumprir as 

suas obrigações ao abrigo dos Valores Mobiliários por si emitidos: 

Condição financeira do Emitente: Os Valores Mobiliários são obrigações do 

Emitente e consequentemente se a sua condição financeira estiver deteriorada 

os Obrigacionistas podem sofrer consequências directas e materialmente 

adversas. 

Volatilidade nos Mercados Financeiros Globais: o actual ambiente económico 

constitui fonte de desafios para o BPI e poderá afectar adversamente o seu 

negócio, a sua situação financeira e os seus resultados operacionais. 

Crise na Zona Euro: A instabilidade que afectou a dívida soberana da zona 

euro desde 2010 diminuiu e o premium do risco dos mercados periféricos 

(nomeadamente, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda) regressou a níveis 

similares aos existentes antes da crise da dívida. No caso de existir uma 

evolução negativa nos mercados financeiros, a capacidade do Emitente de 

aceder ao mercado de capitais e obter o financiamento necessário para suportar 

o seu negócio em termos aceitáveis poderá vir a ser afectada adversamente. 

Situação Económica e Financeira em Portugal: A situação económica e 

financeira portuguesa, em especial tendo em conta os desenvolvimentos que 

conduziram ao Programa de Assistência Económica e Financeira da 

UE/FMI/BCE no período entre 2011-2014, afectaram negativamente a situação 
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financeira, comercial e os resultados comerciais do Emitente e qualquer 

deterioração futura das condições económicas poderão afectar severamente o 

Emitente. Tendo em consideração que uma parte substancial das actividades do 

Emitente é desenvolvida em Portugal, o Emitente depende da evolução da 

economia portuguesa, que por sua vez é afectada pela evolução das condições 

económicas e financeiras na Zona Euro. 

Mercado bancário e concorrência: A intensa concorrência em todas as áreas 

de actuação do BPI pode ter um efeito negativo nos resultados operacionais do 

Emitente. 

Exposição do Banco BPI a adversidades políticas, governamentais ou aos 

desenvolvimentos económicos relacionados com a sua expansão internacional: 

O BPI continua a prosseguir a sua estratégia internacional, com especial ênfase 

na sua posição de mercado em Angola e em Moçambique, onde as operações 

levadas a cabo pelo BPI se encontram sujeitas ao risco de desenvolvimento de 

políticas governativas ou económicas adversas nesses países e que podem ter 

um efeito materialmente adverso na condição financeira do BPI.   

Regulação do sector financeiro: O Banco BPI opera num sector altamente 

regulamentado, sendo a sua actividade bancária sujeita a extrema 

regulamentação por parte, entre outros, do Banco Central Europeu, o Banco de 

Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. As referidas regulamentações 

respeitam, entre outros aspectos, à liquidez, adequação do capital, 

investimentos permitidos, questões de ética, prevenção do branqueamento de 

capitais, privacidade, emissão, oferta e colocação de valores mobiliários 

(incluindo instrumentos de dívida), questões de intermediação financeira, 

manutenção de informação, práticas de marketing e de venda. 

O cumprimento dos requisitos de capital, presentes e futuros, tal como 

estabelecidos pelas autoridades Europeias e pelo Banco de Portugal poderá 

levar o Grupo BPI a ter de atrair capital adicional e/ou a enfrentar 

consequências adversas: Em 30 de Junho de 2016, de acordo com o Relatório 

& Contas do 1.º semestre de 2016, o capital Common Equity Tier I (CET 1) 

calculado de acordo com as regras da CRD IV (Diretiva 2013/36/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Junho de 2013) / CRR aplicáveis 

em 2016 totalizava 2.6 m.M.€, o que correspondia a um rácio de 11.0 por 

cento. O capital CET1 na actividade doméstica ascendia a 1.8 m.M.€ e 

correspondia a um rácio de 11.1 por cento e na actividade internacional 

ascendia a 0.8 m.M.€ e correspondia a um rácio de 10.7 por cento. 

O capital CET 1 fully implemented (isto é, sem beneficiar do faseamento 

previsto nessas regras) ascendia a 2.4 m.M.€ enquanto que o rácio era de 10.1 

por cento. Na actividade doméstica o rácio CET 1 era de 10.4 por cento e na 

actividade internacional era de 9.6 por cento. 

A 15 de Dezembro de 2016 o Banco BPI informou o mercado de que a 12 de 

Dezembro de 2016 recebeu a decisão do BCE relativamente aos requisitos 

mínimos prudenciais a serem verificados a partir de 1 de Janeiro de 2017, 

decisão tomada com base nos resultados do Processo de análise e avaliação 
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pelo supervisor (SREP). 

Considerando tais requisitos, e tendo em conta os números observados a 31 de 

Dezembro de 2016, ajustadas pelos factores de phasing-in de 2017 e pela 

venda de 2 por cento do BFA, o Banco BPI cumpriu com os novos ratios 

mínimos requeridos CET1 E Tier 1.  

Para um ratio de capital total de 12.0 por cento (mínimo SREP de 11,75 por 

cento + 0,25 por cento de margem de erro) será necessária a emissão de dívida 

subordinada no montante de 206 M.€.  

A 5 de Janeiro de 2017, o Banco BPI informou o mercado que, no seguimento 

da execução do contrato de compra e venda, que foi anunciado ao mercado a 7 

de Outubro de 2016, a transferência a favor da Unitel de uma participação 

accionista representando 2 por cento do capital social e direitos de voto do 

BFA tornou-se efectiva nessa data. Em resultado desta transferência, as 

participações do Banco BPI e da Unitel no BFA fixaram-se em 48.1 por cento 

e 51.9 por cento, respectivamente. 

A venda de 2 por cento do BFA será contabilizada no primeiro trimestre de 

2017. A 31 de Dezembro de 2016, o reconhecimento da participação do BFA 

nas contas consolidadas foi alterado de acordo com norma IFRS 5 - Activos 

não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. 

No comunicado do BPI relativo aos resultados consolidados não auditados para 

2016, publicados a 26 de Janeiro de 2016 e incorporados por referência neste 

Prospecto, a informação é apresentada de acordo com a referida norma IFRS 5 

(excepto se expressamente indicado de outro modo):  

  O BFA foi classificado como uma operação descontinuada;  

 A contribuição do BFA para o lucro líquido consolidado (após 

impostos) foi registada na Demonstração de Resultados numa única 

rubrica "Resultado líquido de actividades em descontinuação". 

 O total dos activos e dos passivos do BFA são apresentados 

separadamente no Balanço Consolidado utilizando as rubricas 

"Activos não correntes detidos para venda e operações em 

descontinuação" e "Passivos não correntes detidos para venda e 

operações em descontinuação“.  

Assim, os valores consolidados da generalidade das rubricas de custos / 

proveitos bem como de activos /passivos reflectem essencialmente a 

actividade doméstica do BPI uma vez que o BCI Moçambique é reconhecido 

por equivalência patrimonial, e a BPI Capital África e BPI Moçambique - que 

integram o segmento da actividade internacional - têm expressão reduzida. 

A conta de resultados de 2015 proforma é apresentada de forma a reflectir a 

aplicação retroactiva da norma IFRS 5 ao reconhecimento dos resultados de 

2015 do BFA. 

Requisitos relativos aos rácios de liquidez: Em 2017, para efeitos do Rácio de 

Cobertura de Liquidez, as instituições financeiras devem manter um portfólio 

de ativos líquidos de elevada qualidade correspondentes a 80 por cento do total 
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de fluxos de saída de caixa nos 30 dias seguintes. O cumprimento, pelo BPI, do 

Rácio de Cobertura de Liquidez assim como do Rácio de Financiamento 

Estável Líquido poderá levar à constituição de portefólios com activos de 

elevada liquidez mas com baixa rentabilidade e com um aumento dos custos de 

financiamento. Estas alterações poderão ter um impacto negativo nos 

resultados das operações do BPI. 

Riscos relativos às regras respeitantes à formação de imparidades e provisões: 

Qualquer alteração destas regras poderá ter um efeito adverso nos resultados 

das operações do BPI. 

Riscos de compliance: o BPI está sujeito às regras legais aplicáveis à 

prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo. 

Uma possível violação, ou qualquer suspeita de violação destas regras poderá 

implicar sérias consequências de reputação, legais e financeiras, o que poderá 

ter um efeito material e adverso nos negócios, condições financeiras e 

resultados das operações do BPI. 

A criação do sistema de protecção de depósitos de âmbito europeu poderá 

resultar em custos acrescidos para o BPI: A criação de um sistema de 

protecção de depósitos e a harmonização dos sistemas de protecção de 

depósitos aplicáveis em toda a UE poderá resultar em custos acrescidos para o 

BPI. 

Potencial impacto das medidas de recuperação e resolução: As disposições da 

Directiva 2014/59/EU, de 15 de Maio de 2014 visam harmonizar os 

procedimentos de resolução de, entre outros, as instituições de crédito dos 

Estados-Membros da União Europeia e dotar as autoridades desses Estados-

Membros de instrumentos que visam impedir a insolvência ou, no caso de 

insolvência, atenuar os seus efeitos adversos através da manutenção das 

funções-chave das referidas instituições. Adicionalmente, e nos termos do 

RGICSF, as instituições financeiras serão obrigadas a cumprir um requisito 

mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis (MREL) capazes de serem 

resgatados. Além disso, o Banco de Portugal decidiu impor reservas de fundos 

próprios a instituições de crédito identificadas como instituições de 

importância sistemática ("O-SIIs"), como é o caso do Emitente. Tendo em vista 

o cumprimento de tais rácios, poderá ser requerida ao Banco BPI a emissão de 

passivos adicionais susceptíveis de resgate, bem como instrumentos de capital. 

As autoridades de resolução têm também o poder de amortizar 

permanentemente ou converter em capital (instrumentos de fundos próprios 

principais de nível 1), instrumentos de capital, tais como instrumentos de 

capital Tier 2 (incluindo os Valores Mobiliários Subordinados) e Instrumentos 

de fundos próprios adicionais de nível 1 (tais como os Valores Mobiliários 

Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados) aquando do ponto de não 

viabilidade e antes de qualquer outra medida de resolução ser tomada. 

Alterações da legislação fiscal ou de outras leis ou regulamentos: O BPI 

poderá ser afectado adversamente por alterações da legislação fiscal ou de 

outras leis ou regulamentos em vigor em Portugal, na UE, em Angola e noutros 

países em que opera ou que pode vir a operar no futuro. 

Risco relativo à legislação sobre activos por impostos diferidos: a Lei n.º 
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61/2014, de 26 de Agosto, tal como alterada, veio estabelecer um sistema 

opcional que permite a conversão dos activos por impostos diferidos para 

créditos fiscais, gerados nos períodos fiscais a partir de 1 de Janeiro de 2015, 

ou registados nas contas dos contribuintes para os períodos fiscais anteriores a 

esta data desde que (i) os contribuintes tenham registado uma perda líquida nos 

seus relatórios anuais, após aprovação pelos órgãos de gestão, nos termos da lei 

aplicável; ou (ii) o contribuinte sujeita-se, por vontade própria, a um processo 

de liquidação, é declarado insolvente por um Tribunal ou, quando aplicável, 

quando a autorização relevante seja revogada pela autoridade de supervisão 

competente. Tendo em consideração o ponto (i), a conversão dos activos por 

impostos diferidos para créditos fiscais depende, no entanto, da criação de uma 

reserva especial num montante igual ao crédito fiscal acrescido de 10 por 

cento, assim como da emissão de direitos de conversão (que consistem em 

instrumentos que conferem o direito de adquirir participações no capital social 

do contribuinte) a favor do Estado Português. Note-se que a Lei n.º 23/2016, de 

19 de Agosto, introduziu um regime de eliminação progressiva do sistema 

facultativo de activos por impostos diferidos. No âmbito deste regime de 

eliminação progressiva, o sistema facultativo deixará de ser aplicável aos 

activos por impostos diferidos calculados sobre os custos e as variações 

negativas do património líquido decorrentes de perdas por imparidade de 

crédito e de benefícios pós-emprego ou de emprego a longo prazo registados a 

partir de 1 de Janeiro de 2016. 

Riscos associados à implementação das suas políticas de gestão de risco: 

Embora o BPI tenha implementado políticas de gestão de risco para cada um 

dos riscos a que está exposto, tais políticas poderão não ser totalmente eficazes. 

Risco de crédito: Riscos decorrentes de alterações na qualidade do crédito e da 

capacidade de recuperação dos créditos e outros montantes devidos pelos 

mutuários e contrapartes são inerentes a uma ampla gama das actividades do 

BPI e poderão ter um efeito significativamente adverso sobre a sua situação 

financeira e sobre os resultados das operações. 

Risco de mercado: O desempenho dos mercados financeiros pode provocar 

alterações no valor dos investimentos e das carteiras de negociação do BPI. No 

entanto, é difícil prever com precisão alterações nas condições económicas ou 

de mercado e antecipar os efeitos que tais mudanças poderão ter sobre a 

situação financeira do BPI. 

Risco de infra-estrutura: O BPI enfrenta o risco de falhas no seu sistema 

informático e de telecomunicações, apesar dos esforços de manutenção destes 

equipamentos em boa ordem. 

Risco operacional: Qualquer falha na execução das políticas de controlo e de 

gestão de risco do BPI poderá afectar adversamente a situação financeira do 

BPI. 

Risco relacionado com as transacções de mercado da sua própria carteira: O 

BPI efectua transacções no mercado utilizando a sua própria carteira e como 

resultado da revisão periódica, o BPI poderá ser forçado a reconhecer perdas 

nas suas demonstrações de resultados futuras. 
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Risco de liquidez: Uma falta de liquidez nos mercados financeiros poderá 

aumentar os custos de financiamento e limitar a capacidade de o BPI aumentar 

a sua carteira de créditos e a quantidade total dos seus activos, o que poderá ter 

um efeito material adverso sobre a actividade, situação financeira e resultados 

operacionais do BPI.   

Risco de contraparte: No exercício da sua actividade, o Emitente estabelece 

relações contratuais com clientes, fornecedores, instituições financeiras e 

outras contrapartes que expõem o Emitente a riscos de incumprimento por 

parte dos terceiros com quem se relaciona.  

Risco de cobertura de riscos financeiros: Se algum dos instrumentos ou 

estratégias do BPI, destinadas à cobertura de riscos se revelar ineficiente, o BPI 

poderá incorrer em perdas que poderão ter um efeito adverso no negócio, nas 

condições financeiras e nos resultados operacionais do BPI. 

Risco reputacional: O não cumprimento das leis, regulamentos ou códigos 

aplicáveis poderá resultar em sérios danos na sua reputação, para além de 

coimas e/ou danos pecuniários substanciais. 

Risco de alterações regulatórias: O Emitente está sujeito a legislação relativa a 

serviços financeiros, regulamentos e a diversas acções administrativas e 

políticas em cada local onde opera. Alterações na supervisão e regulamentação, 

em especial na União Europeia e / ou em Portugal, podem afectar 

significativamente a actividade do Emitente.  

Risco cambial em operações internacionais: As operações internacionais 

encontram-se sujeitas a risco cambial, reflectindo-se este principalmente, para 

efeitos de consolidação, nos resultados e no balanço das subsidiárias do Grupo. 

O Grupo BPI gere o risco cambial na medida e da forma que considera 

adequado ao longo do tempo. No entanto, tal não garante uma cobertura total 

do risco cambial associado às suas operações internacionais. 

Risco estratégico: O Banco BPI encontra-se sujeito a risco estratégico. Existe a 

possibilidade do resultado das decisões estratégicas seguidas diferir 

significativamente dos objectivos propostos. 

Risco de alteração na estrutura organizativa das parcerias: Existem certas 

actividades levadas a cabo pelo Grupo BPI que são parcialmente executadas 

através de parcerias com outras empresas que não se encontram sobre o 

controlo do Grupo BPI, em particular, as actividades de bancassurance. Estas 

actividades encontram-se parcialmente dependentes de tais parceiros que o 

Grupo não controla. 

Risco relativo à oferta pública de aquisição pelo CaixaBank: O banco 

CaixaBank, SA (o “Oferente”) publicou a 18 de Abril de 2016 o anúncio 

preliminar relativo ao lançamento de uma Oferta Pública Geral Voluntária de 

Aquisição (”Oferta”) sobre as acções do Banco BPI. 

A Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI realizada a 21 de Setembro 

de 2016 aprovou a supressão do limite à contagem de votos previsto nos 

estatutos. 

Na sequência da aprovação da supressão do limite à contagem de votos 
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previsto nos estatutos referida anteriormente, a Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (“CMVM”) notificou o CaixaBank da cessação da decisão 

de 20 de Abril de 2012 relativa à inexigibilidade do lançamento de oferta 

pública de aquisição pelo CaixaBank sobre o BPI, colocando assim o 

Caixabank na obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição obrigatória. 

Consequentemente, a existente oferta pública de aquisição voluntária foi 

modificada para oferta pública de aquisição obrigatória. 

Em 21 de Setembro de 2016, o CaixaBank divulgou no site da CMVM um 

anúncio preliminar de oferta pública de aquisição obrigatória sobre as acções 

representativas do capital social do Banco BPI e que alterou o anterior anúncio 

preliminar de 18 de Abril de 2016 (referido no primeiro parágrafo) e que 

reflectia as novas circunstâncias da oferta pública obrigatória, nomeadamente 

no tocante à nova contrapartida oferecida, que ascendia a Eur 1,134 por cada 

acção do BPI. A 16 de Janeiro de 2017, a Oferta foi registada pela CMVM e o 

anúncio de lançamento e o prospecto da Oferta foram divulgados no site da 

CMVM. Os resultados da oferta de aquisição foram tornados públicos a 8 de 

Fevereiro de 2017, de acordo com os quais o Oferente adquiriu 39,02 por cento 

dos direitos de voto no contexto da oferta de aquisição, atingindo 84,52 por 

cento dos direitos de voto do BPI.  

O CaixaBank identificou certas sinergias potenciais que, o CaixaBank acredita 

poderem ser alcançadas com o sucesso da Oferta, incluindo, entre outras, a 

racionalização de processos operacionais a nível de sede, benefícios de escala, 

com procedimentos conjuntos de adjudicação de contratos públicos, infra-

estruturas de TI e optimização arquitectura e subcontratação de diversos 

serviços de back-office, canais de distribuição, produtos e outros serviços e 

desenvolvimento de funções com os principais associados do Oferente, a baixo 

custo. 

Embora o CaixaBank acredite que os pressupostos subjacentes nos quais 

baseou as suas estimativas são razoáveis, o grau de sucesso na obtenção dessas 

sinergias permanece sujeito a incertezas e pode variar significativamente. Não 

pode haver garantia de que tais sinergias potenciais ou outros benefícios 

previstos serão realizados num futuro próximo. 

Outros riscos: o BPI poderá estar exposto a outros riscos ou a um grau de risco 

imprevisível. 

D.3 Riscos Específicos 

dos Valores 

Mobiliários:  

Factores que são materiais para efeitos de avaliação dos riscos de mercado 

associados aos Valores Mobiliários    

K. Os Valores Mobiliários podem não ser um investimento adequado para todos 

os investidores: Cada potencial investidor nos Valores Mobiliários deverá 

determinar a adequação do investimento de acordo com as suas próprias 

circunstâncias.      

L. Valores Mobiliários sujeitos a reembolso opcional pelo Emitente: A opção 

pelo reembolso opcional dos Valores Mobiliários é susceptível de limitar o 

valor de mercado dos Valores Mobiliários. Ver, por favor, C.9 supra. 

M. Valores Mobiliários com Taxa de Juro Fixa/Variável: A capacidade de um 
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emitente para converter estes Valores Mobiliários irá afectar o mercado 

secundário e o valor de mercado destes Valores mobiliários. 

N. Valores Mobiliários emitidos com um desconto substancial ou prémio: O valor 

de mercado dos Valores Mobiliários deste tipo tende a flutuar mais em relação 

às mudanças gerais nas taxas de juro do que os preços dos valores mobiliários 

convencionais que vencem juros. 

O. Obrigações Sénior: O Emitente não está impedido de emitir, garantir ou, de 

qualquer modo, ficar sujeito a outras obrigações ou dívida, que sejam 

graduadas pari passu com as suas obrigações no âmbito das Obrigações (cfr. 

C8 supra). 

Valores Mobiliários Subordinados: As obrigações do Emitente relacionadas 

com os Valores Mobiliários Subordinados serão não garantidas e subordinadas 

e terão prioridade inferior em relação ao pagamento de todos os credores 

sénior. Os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados não terão maturidade 

estabelecida (cfr. C8 supra). 

Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados: As 

obrigações do Emitente relativas aos Valores Mobiliários Perpétuos 

Subordinados com Juro Condicionado são não garantidas e subordinadas e são 

graduadas em grau inferior relativamente ao pagamento de todos os credores 

sénior. Os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 

Condicionados não têm maturidade (cfr. C8 supra). 

Há também alguns riscos em geral relacionados com os Valores Mobiliários, 

tais como aqueles relativos a alterações e a renúncias, à Directiva da Poupança, 

o Padrão Comum de Relatório (Common Reporting Standard - CRS) da OCDE 

e a Directiva 2014/107/UE e a alterações legais. 

Os investimentos nos Valores Mobiliários estarão sujeitos a procedimentos da 

Interbolsa e à lei portuguesa, relativamente à forma e transferência dos Valores 

Mobiliários, pagamentos relativos aos Valores Mobiliários e regime fiscal 

português. Os detentores de Valores Mobiliários devem assegurar o 

cumprimento de todos os procedimentos necessários para garantir o tratamento 

tributário correcto dos Valores Mobiliários. 

 

Secção E – Oferta 

E.2b Razões para a 

Oferta e Utilização 

dos Resultados: 

Os rendimentos líquidos da emissão de cada Tranche de Valores Mobiliários 

serão aplicados pelo Emitente para atender a parte das suas necessidades gerais 

de financiamento.  

E.3 Termos e 

Condições da 

Oferta: 

Os Valores Mobiliários podem ser emitidos a qualquer preço e numa base de 

pagamento total. O preço e o número de Valores Mobiliários a serem emitidos 

no âmbito do Programa serão determinados pelo Emitente e pelo(s) Dealer(s) 

relevante(s) no momento da emissão, de acordo com as condições de mercado 

prevalecentes. Os Termos e Condições de qualquer oferta ao público serão 

publicados pelo Ofertante Autorizado relevante na sua página da internet, no 
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momento relevante. 

O Preço de Emissão dos Valores Mobiliários é 100% do seu valor do capital. 

E.4 Interesses 

Significativos para 

a Emissão: 

O Emitente nomeou o Banco BPI e o Banco Português de Investimento, S.A. e 

qualquer outro Dealer nomeado a cada momento (os “Dealers”) como Dealers 

para o Programa. As modalidades segundo as quais pode, a cada momento, ser 

acordada a venda dos Valores Mobiliários pelo Emitente aos Dealers estão 

estabelecidas no Contrato Programa acordado entre o Emitente e os Dealers. 

Emissão Não-Sindicada: O Emitente nomeou Banco BPI, S.A. (o “Dealer”) 

como Dealer no que diz respeito à emissão dos Valores Mobiliários. As 

modalidades sob as quais os Valores Mobiliários são vendidos pelo Emitente ao 

Dealer estão estabelecidas no Programa acordado celebrado entre, entre outros, 

o Emitente e o Dealer. 

E.7 Despesas 

Estimadas: 

Não aplicável. Nenhuma despesa será exigível pelo Emitente a um investidor 

em conexão com qualquer oferta de Valores Mobiliários. Quaisquer despesas 

exigíveis por um Oferente Autorizado a um investidor serão cobradas de acordo 

com as disposições contratuais acordadas entre o investidor e o referido 

Oferente Autorizado no momento da oferta relevante. 

 


