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SUMÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES 

SUBORDINADAS OBRIGATORIAMENTE CONVERTÍVEIS DO BANCO PASTOR, S. A. 

LANÇADA PELO BANCO POPULAR, S.A. 

 

A Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizou com data de 18 de Janeiro de 2012 a 

oferta pública de aquisição de acções e obrigações subordinadas obrigatoriamente 

convertíveis do BANCO PASTOR, S.A. (“BANCO PASTOR” ou a “Sociedade Visada”) 

lançada pelo BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (“BANCO POPULAR” ou o “Oferente”). A 

mencionada oferta pública de aquisição (a “Oferta”) rege-se pela Ley del Mercado de 

Valores 24/1988, de 28 de Julho, (“LMV”), pelo Real Decreto 1066/2007, de 27 de Julho, 

relativo ao regime das ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários (“RD 

1066/2007”) e demais legislação aplicável. Inclui-se abaixo um sumário da informação 

mais relevante relativa à Oferta para efeitos da admissão à negociação das acções do 

BANCO POPULAR na Euronext Lisbon (emitidas no âmbito da Oferta, como contraprestação 

aos accionistas ou obrigacionistas do BANCO PASTOR que aceitaram voluntariamente a 

mesma ou em virtude do exercício dos direitos de compra ou venda compulsiva); tal 

informação consta do “folleto” da Oferta (adiante o “Folleto”), aprovado pela Comisión 

Nacional del Mercado de Valores espanhola (“CNMV”) na data de 18 de Janeiro de 2012, o 

qual contém uma descrição  detalhada dos termos da Oferta. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Oferta realizou-se com a finalidade de aquisição do controlo do BANCO PASTOR. Para tal 

efeito, o BANCO POPULAR e os accionistas do BANCO PASTOR titulares, no seu conjunto, de 

52,28% do capital social do BANCO PASTOR, e de 29,37% de obrigações subordinadas 

obrigatoriamente convertíveis (os “Accionistas de Referência”) subscreveram, em 10 de 

Outubro de 2011, os contratos denominados “Contrato de Compromiso de Formulación, 

Presentación y Aceptación de Oferta Pública de Adquisición de Acciones de BANCO PASTOR, 

S.A.” (os “Compromissos de Aceitação”), mediante os quais o BANCO POPULAR se 

comprometeu a lançar a presente Oferta, de carácter voluntário, com uma contraprestação 

que consiste em acções ordinárias a emitir pelo BANCO POPULAR que serão objecto de 

negociação no mercado secundário oficial. Através dos Compromissos de Aceitação, cada 

um dos Accionistas de Referência se comprometeu a aceitar a Oferta e a transmitir na 

mesma todas as acções e “Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2011” 

(adiante, as “obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis”) do BANCO 

PASTOR de que seja titular. A secção 5.1 do Capítulo I do Folleto contém um resumo com as 

principais características dos Compromissos de Aceitação. 

 

A Oferta encontrava-se condicionada à aceitação de um número mínimo de acções tal, que 

assegurassem que o BANCO POPULAR ficasse titular de acções que representassem pelo 

menos 75% do capital social do BANCO PASTOR. Tal condição foi cumprida no dia 31 de 

Janeiro de 2012. De igual modo, a Oferta encontrava-se condicionada, antes de finalizar o 

prazo de aceitação da Oferta, à aprovação por parte da Assembleia Geral Extraordinária de 

Accionistas do BANCO POPULAR da emissão das acções do BANCO POPULAR necessárias 
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para acorrer à troca, que ocorreu com data de 20 de Dezembro de 2011, bem como à 

obtenção da autorização da Oferta por parte da Comisión Nacional de la Competencia 

(“CNC”), a qual foi obtida em 18 de Janeiro de 2012. 

 

A Oferta foi lançada de forma voluntária. Não obstante, o Oferente considerou que a 

contraprestação oferecida reunia todos os requisitos para a mesma se qualificar como um 

preço equitativo, nos termos do estabelecido no artigo 9 do RD 1066/2007, na medida em 

que era igual à contraprestação acordada entre o Oferente e os Accionistas de Referência 

nos Compromissos de Aceitação, e este era o preço mais alto pago ou acordado pelo 

Oferente ou por pessoas que actuem concertadamente com o mesmo pelos mesmos valores 

mobiliários durante os doze meses prévios ao anúncio da Oferta. 

 

Em consequência, apesar desta Oferta ter obtido um resultado positivo e o BANCO POPULAR 

ter alcançado o controlo do BANCO PASTOR, não foi necessário o lançamento de uma oferta 

pública de aquisição obrigatória, em virtude do previsto no artigo 8.f) do citado RD 

1066/2007. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE VISADA 

A Sociedade Visada é o BANCO PASTOR, S.A., entidade de nacionalidade espanhola, com 

domicilio social na Corunha (15003), calle Cantón Pequeño, número 1. As acções do BANCO 

PASTOR encontram-se admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 

Bilbao e Valência, e negociavam-se através do “Sistema de Interconexión Bursátil Español” 

(“SIBE” ou “Mercado Contínuo”). A estrutura accionista do BANCO PASTOR anterior à 

liquidação da Oferta consta do Capítulo I do Folleto. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE OFERENTE  

O Oferente é o BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., entidade de nacionalidade espanhola, com 

domicilio social em Madrid, calle Velázquez número 34, esquina a calle Goya número 35. As 

acções do BANCO POPULAR estão admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Valencia e Euronext Lisbon (Portugal), sendo negociadas através do 

SIBE. A estrutura accionista do BANCO POPULAR consta do Capítulo I do Folleto.  

 

4. ACORDOS SOBRE A OFERTA E BANCO PASTOR 

No dia 10 de Outubro de 2011, o BANCO POPULAR subscreveu com cada um dos accionistas 

do BANCO PASTOR, indicados infra, titulares em conjunto de 52,28% das acções do BANCO 

PASTOR e de 29,37% das obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO 

PASTOR, os Compromissos de Aceitação: 

 

Accionista Acções %  Obrigações 

subordinadas 

%  
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necessariamente 

convertíveis 

FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ 

DE LA MAZA 

115.078.130 42,18% 612.019 24,305% 

PONTEGADEA 

INVERSIONES, S.L.(1) 

13.814.467 5,06% 127.492 5,063% 

FINANCIÈRE TESALIA, S.A 13.753.947 5,04% 0 0 

Total 142.646.544 52,28% 739.511 29,368% 

 

(1) Titular último: D. Amancio Ortega Gaona. 

 

5. VALORES MOBILIÁRIOS OBJECTO DA OFERTA 

A Oferta teve como objecto 100% das acções representativas do capital social do BANCO 

PASTOR e 100% das obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO 

PASTOR. Deste modo, o número de acções objecto da Oferta ascendia a 272.850.714, e 

também a 2.518.105 “Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles I/2011” que 

tinham sido emitidas pelo BANCO PASTOR, por um valor nominal global de €251.810.500. 

 

6. CONTRAPRESTAÇÃO OFERECIDA 

A Oferta foi lançada como uma troca de valores mobiliários, oferecendo-se como 

contraprestação acções ordinárias do BANCO POPULAR a emitir. 

 

A relação de troca estabelecida previa a entrega de:  

(i) 1,115 acções ordinárias do BANCO POPULAR de €0,10 de valor nominal, por cada 

acção do BANCO PASTOR; e  

(ii) 30,9 acções ordinárias do BANCO POPULAR de €0,10 de valor nominal, por cada uma 

das obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR. 

 

O preço efectivo equivalente que resultava das relações de troca anteriormente descritas, 

calculado pelo BANCO POPULAR, era de €3,831 por cada acção do BANCO PASTOR e 

€106,169 por cada obrigação subordinada obrigatoriamente convertível do BANCO PASTOR, 

tendo sido calculado em conformidade com o previsto no artigo 14 do RD 1066/2007. 

 

Remanescente. Sem prejuízo da possibilidade que os accionistas e os obrigacionistas do 

BANCO PASTOR tinham de recorrer ao mercado para ajustar o número de acções e 

obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis de que eram titulares, à relação de 

troca, e com a finalidade de facilitar a aceitação da Oferta, nos casos em que, por aplicação 

da relação de troca, as acções e obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do 
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BANCO PASTOR de que um accionista e/ou obrigacionista do BANCO PASTOR que aceitasse 

a Oferta não resultasse num número inteiro de acções do BANCO POPULAR, o Oferente 

estabeleceu um mecanismo para assegurar que tais accionistas e obrigacionistas do BANCO 

PASTOR, que se encontrassem em tal situação, pudessem: (i) receber o número inteiro 

inferior mais próximo de acções ordinárias resultante da relação de troca de acções e/ou de 

obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis e (ii) receber o resto (adiante 

“Remanescente”) em numerário. 

 

Em consequência, o BANCO POPULAR adquiriu a totalidade das acções e das obrigações 

subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR que constassem em cada 

uma das declarações de aceitação que recebesse, (i) aplicou a relação de troca ao número 

de acções ordinárias e/ou obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO 

PASTOR que constassem da declaração de aceitação; (ii) entregou o número de acções que 

resultasse do arredondamento para o número inteiro inferior de acções ordinárias do 

BANCO POPULAR mais próximo, e (iii) pagou em numerário todas as fracções de acções 

ordinárias restantes do BANCO POPULAR, ou seja, o Remanescente. No Capítulo III do 

Folleto é descrita a fórmula de cálculo do preço de referência utilizado para determinar o 

Remanescente e são facultados, a título de exemplo, um conjunto de situações com a 

finalidade de facilitar a compreensão do seu funcionamento. 

 

7. PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OFERTA 

Prazo de aceitação da Oferta. O prazo de aceitação da Oferta durou 22 dias corridos 

contados a partir do dia útil seguinte à data da publicação do primeiro dos anúncios a que 

se refere o artigo 22 do RD 1066/2007, que se publicou nos “Boletines Oficiales de 

Cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia” e num jornal de 

difusão nacional em Espanha. Foi considerada como data de publicação do anúncio nos 

mencionados boletins oficiais de cotação, a data da sessão de bolsa a que tais boletins 

oficiais de cotação se referiam. Para efeitos do cômputo do referido prazo de 22 dias 

corridos, incluiu-se tanto o dia inicial como o último dia do prazo. O prazo de aceitação 

poderia prolongar-se, caso o último dia fosse não útil para efeitos de bolsa, até ao dia útil 

de bolsa imediatamente seguinte. O prazo de aceitação finalizou às 24:00 horas do último 

dia do referido prazo.  

 

Publicação do resultado no dia 15 de Fevereiro de 2012. Tendo decorrido o prazo de 

aceitação previsto no Folleto, o BANCO POPULAR comunicou à CNMV o número total de 

acções e de obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR, 

objecto das declarações de aceitação da Oferta validamente apresentadas. 

 

O resultado da Oferta correspondeu a 263.135.538 acções e 2.494.026 obrigações 

subordinadas obrigatoriamente convertíveis, o que representa, respectivamente 96,44% 

das acções e 99,04% das obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis a que se 

dirigiu a Oferta, e 96,44% do capital social do BANCO PASTOR. 
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Em consequência, no próprio dia 15 de Fevereiro de 2012, o BANCO POPULAR comunicou a 

sua decisão irrevogável de aquisição compulsiva (squeeze out), tal como se descreve no 

parágrafo seguinte. 

 

No dia 16 de Fevereiro de 2012, a Comissão Executiva do BANCO POPULAR, no uso das 

faculdades delegadas pela Assembleia Geral de Accionistas em 20 de Dezembro de 2011, e 

como consequência do resultado da Oferta, fixou em 37.043.384,50 euros o aumento do 

capital social do BANCO POPULAR para atender à troca das acções e das obrigações 

subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR cujos titulares aceitaram a 

Oferta, mediante a emissão e consequente circulação de 370.433.845 acções ordinárias de 

dez cêntimos de euro (€0,10) de valor nominal cada uma delas, da mesma classe e série 

que as actualmente em circulação. 

 

Em consequência, no mesmo dia 16 de Fevereiro de 2012 foi outorgada a correspondente 

escritura pública do mencionado aumento de capital, que ficou inscrita no Registro Mercantil 

de Madrid no dia 21 de Fevereiro de 2012. 

 

Liquidação mediante a entrega dos valores mobiliários a emitir pelo BANCO 

POPULAR. 

No dia 21 de Fevereiro de 2012, a Iberclear e as suas entidades participantes procederam à 

liquidação da Oferta e, em consequência, à inscrição nos registos contabilísticos da 

Iberclear, e das suas entidades participantes, da titularidade das acções ordinárias do 

BANCO POPULAR entregues como contraprestação a favor dos accionistas e dos titulares de 

obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR que aceitaram a 

Oferta. 

 

Entidade encarregada de intervir e liquidar. O BANCO POPULAR foi a entidade 

encarregada de tramitar e liquidar as operações de aquisição de acções e de obrigações 

subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR que resultaram da Oferta e 

das operações de compra e venda compulsiva. 

 

VENDA COMPULSIVA (squeeze out): 

Tal como se referiu anteriormente, no dia 15 de Fevereiro de 2012, o BANCO POPULAR 

comunicou à CNMV que, por ter sido aceite a Oferta por mais de 90% das acções com 

direito de voto no BANCO PASTOR (ou seja, mais de 245.565.643 acções) e terem sido 

cumpridas as condições estabelecidas no artigo 60 quáter da LMV e no artículo 47 do RD 

1066/2007, manifestava a sua decisão irrevogável de exigir a venda compulsiva (squeeze 

out) de todas as acções e obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO 

PASTOR que não tenham sido objecto de aceitação na Oferta, mediante a contraprestação 

de uma troca de valores mobiliários idênticos aos da Oferta (tendo fixado como data da 
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operação de venda compulsiva o dia 7 de Março de 2012) e facultava-se aos accionistas e 

aos titulares de obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR 

que não tenham aceite a Oferta o direito a exigir ao BANCO POPULAR a compra compulsiva 

das suas acções (sell-out). 

 

No dia 16 de Fevereiro de 2012, foi efectuada uma difusão pública e geral das 

características da venda compulsiva pelos meios previstos no artigo 22 do RD 1066/2007. 

 

Para a correcta execução da operação de venda compulsiva, o BANCO POPULAR solicitou à 

CNMV que acordasse na suspensão da negociação em bolsa de todas as acções e obrigações 

subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR, desde o dia 28 de Fevereiro 

de 2012, incluído, até a sua efectiva exclusão. 

 

COMPRA COMPULSIVA (sell-out): 

Os accionistas e obrigacionistas que o pretendam podem exigir ao BANCO POPULAR a 

compra compulsiva da totalidade das suas acções e obrigações subordinadas 

obrigatoriamente convertíveis pela mesma contraprestação da Oferta. Contudo, neste caso, 

todos os gastos resultantes das operações de compra compulsiva e a sua correspondente 

liquidação serão suportados pelos accionistas e obrigacionistas vendedores. Tal como 

anteriormente referido e atendendo às formalidades relativas à compra compulsiva (sell-

out) indicadas na secção 6 do Capítulo III do Folleto, os titulares de acções e obrigações 

subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR que não tenham aceite a 

Oferta pela totalidade dos valores que sejam titulares, devem ter presente as seguintes 

considerações antes de tomar a decisão de exigir ao BANCO POPULAR a compra compulsiva 

(sell-out) dos seus valores mobiliários:  

 

(i) As condições para que o BANCO POPULAR possa exigir a venda compulsiva das 

acções e obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis que não tenham sido 

transmitidas na Oferta são as mesmas que as exigidas legalmente para que os accionistas e 

obrigacionistas, que não tenham aceite a Oferta, possam exigir a compra compulsiva.  

 

(ii)  A contraprestação a receber dos accionistas e obrigacionistas que não tenham aceite 

a Oferta é a mesma, tanto no caso de ser o BANCO POPULAR a exigir (tal como o fez) a 

venda compulsiva, como no caso de serem tais accionistas e/ou obrigacionistas a exigir a 

compra compulsiva, ou seja, receberão a contraprestação da Oferta. 

 

(iii)  O processo de venda compulsiva, regulado pela secção 11 do capítulo IV do Folleto, 

confere aos accionistas e obrigacionistas a protecção dos seus legítimos direitos 

contemplados no processo de compra compulsiva e permite-lhes receber a contraprestação 

numa data próxima à da liquidação da Oferta, sendo todos os custos resultantes da 
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operação e sua liquidação por conta do BANCO POPULAR, ao invés da compra compulsiva 

em que tais custos serão por conta dos accionistas ou obrigacionistas vendedores. 

 

(iv) Dados os prazos em que o Oferente prevê liquidar a venda compulsiva, e 

considerando que as ordens da compra compulsiva não podem formalizar-se até à 

liquidação da Oferta, estimou-se que a liquidação da operação da venda compulsiva se 

produziria numa data anterior às eventuais liquidações das compras compulsivas aos 

titulares das acções ou obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO 

PASTOR. Foi fixada como data da operação de venda compulsiva o dia 7 de Março de 2012. 

 

8. CUSTOS RELATIVOS À ACEITAÇÃO DA OFERTA 

Todos os custos resultantes do aumento de capital do BANCO POPULAR foram suportados 

pelo BANCO POPULAR. O BANCO POPULAR também suportou as comissões da Iberclear 

correspondentes à alteração de titularidade das acções e obrigações subordinadas 

obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR a seu favor, bem como das comissões 

correspondentes à inscrição das acções emitidas a favor dos accionistas e obrigacionistas do 

BANCO PASTOR que aceitaram a Oferta. Deste modo, o BANCO POPULAR assumiu todos os 

custos resultantes do regime aplicável ao Remanescente e da transmissão das acções e 

obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis do BANCO PASTOR.  

 

As comissões e custos que as entidades depositárias e administrativas das acções e 

obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis cobrarão aos seus clientes pela 

tramitação das ordens resultantes da aceitação da Oferta e manutenção dos seus saldos 

ficaram a cargo dos accionistas e obrigacionistas que aceitaram a Oferta. Os custos 

incorridos pelo BANCO POPULAR como adquirente foram, em todo caso, por conta deste. 

Quaisquer outros custos distintos dos anteriormente indicados foram assumidos por quem 

incorreu nos mesmos. 

 

9. FINALIDADE DA OPERAÇÃO 

A finalidade com a aquisição do BANCO PASTOR é a tomada de controlo por parte do 

BANCO POPULAR. A referida aquisição tem um sentido estratégico, na medida em que 

permite a consolidação do GRUPO BANCO POPULAR como quinto grupo bancário em 

Espanha. O Oferente estimou que as sinergias totais anuais da operação se situarão em 147 

milhões de euros (128 de custos e 19 de receitas) estabelecendo o horizonte de 100% da 

sua execução a partir de 2014. O BANCO POPULAR só poderá quantificar o conjunto de cada 

uma das sinergias, após um maior conhecimento do BANCO PASTOR. 

 

O Capítulo IV do Folleto inclui uma descrição detalhada dos planos do BANCO POPULAR 

relativos ao BANCO PASTOR, bem como das previsões relativas ao BANCO POPUAR e ao seu 

grupo. 
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10. DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AUTORIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A Oferta não foi submetida a notificação à Comissão Europeia, em virtude do disposto no 

Regulamento (CE) 139/2004 do Conselho, de 20 de Janeiro de 2004, sobre o controlo das 

operações de concentração de empresas. 

 

Em virtude do previsto na L.D.C., a Oferta encontrava-se sujeita a autorização por parte da 

CNC, a qual foi obtida em 18 de Janeiro de 2012. 

 

A aquisição do BANCO PASTOR pelo BANCO POPULAR foi submetida à não oposição do 

Banco de España. Deste modo, a aquisição de uma participação no Oferente por um dos 

Accionistas de Referência do BANCO PASTOR (FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA) 

também foi submetida à não oposição do Banco de España, atendendo às disposições legais 

aplicáveis. No dia 23 de Dezembro de 2011 foram obtidas as declarações de não oposição 

do Banco de España. 

 

Por outro lado, a não objecção do Banco de España ao aumento de capital na emissão de 

novas acções do BANCO POPULAR para acorrer à troca relacionada com a Oferta foi 

notificada em 22 de Novembro de 2011. 

 

Do mesmo modo, dado que a Oferta supunha a aquisição por parte do BANCO POPULAR de 

uma participação indirecta no PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, em 29 de 

Dezembro de 2011, foi obtida a declaração de não oposição da Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones ("DGSFP") à aquisição de uma participação significativa 

indirecta. 

 

Igualmente, em 13 de Janeiro de 2012 foi emitida pela CNMV uma declaração de não 

oposição para a aquisição de participação significativa indirecta por parte do BANCO 

POPULAR na MERCAVALOR, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., na qual o BANCO PASTOR 

detinha uma participação de 20%. 

 

Por outro lado, a alteração estatutária do BANCO POPULAR, resultante do aumento do 

número máximo de membros do Conselho de Administração que, em conformidade com o 

exposto, e em virtude dos Compromissos de Aceitação, foi proposto em Assembleia Geral 

Extraordinária de Accionistas, requeria a não objecção da Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera, que foi obtida em 10 de Janeiro de 2012. 
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11. FACTORES DE RISCO 

Factores de risco relacionados com o emitente 

Os factores de risco relativos ao (i) risco de crédito, (ii) stress tests, (iii) risco imobiliário, 

(iv) risco exterior, (v) risco de mercado, (vi) risco de liquidez, (vii) risco operacional, (viii) 

risco estrutural do balanço, (ix) risco reputacional, (x) qualificação de ratings, (xi) 

alterações nas disposições normativas, (xii) requisitos de capital mais exigentes, e (xiii) 

risco soberano; que se encontram relacionados com o emitente, BANCO POPULAR, são os 

que constam de forma detalhada nas páginas 1 a 11 do “documento de registro” do BANCO 

POPULAR registado na CNMV com data de 20 de Setembro de 2011 (“Documento de 

Registro”). 

 

Seguidamente, são reproduzidos os factores de risco relacionados com as acções ordinárias 

a emitir, a integração das entidades e os requisitos de capital que constam do Folleto. 

 

Factores de risco relacionados com as acções ordinárias a emitir 

a) Flutuação de preços 

 

O preço da acção do BANCO POPULAR é volátil e, em consequência, pode variar como 

resultado de factores, tais como flutuações nos resultados do BANCO POPULAR, alterações 

nas recomendações dos analistas financeiros sobre o BANCO POPULAR, bem como a 

situação dos mercados financeiros, os quais podem ter um impacto no preço das acções 

ordinárias a emitir do BANCO POPULAR, pois nos últimos tempos, devido às dificuldades que 

atravessam estes mercados, a volatilidade nas entidades financeiras tem aumentado. 

 

Em relação à contraprestação, o valor de mercado das acções ordinárias a emitir do BANCO 

POPULAR oferecidas como contraprestação da Oferta pode baixar em consequência da 

evolução das mesmas nos mercados em que estão admitidas à negociação. A 

contraprestação da Oferta incluía um número fixo de acções do BANCO POPULAR, pelo que 

o seu valor variará em função de qual seja o preço de mercado dessas acções.  

 

Em concreto, o valor de mercado das acções do BANCO POPULAR que os accionistas e 

obrigacionistas do BANCO PASTOR recebam no momento da troca pode reduzir-se em 

função do valor de mercado daquelas em quaisquer das seguintes datas: a data em que se 

fixou a relação de troca, a data em que os accionistas ou obrigacionistas do BANCO PASTOR 

aceitaram a Oferta ou a data de liquidação da Oferta. 

 

Como consequência dos aumentos de capital que se aprovaram, de forma condicional, pela 

Assembleia Geral de Accionistas do BANCO POPULAR realizada em segunda convocatória em 

20 de Dezembro de 2011, ou como consequência de futuras medidas relativas aos fundos 

próprios do BANCO POPULAR, que se encontram em fase de estudo tal como se indica nas 
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secções IV.13 e V.3.1 do Folleto, o preço da acção do BANCO POPULAR poderá variar, 

devendo ter-se em conta, para além disso, como se referiu, o seu efeito dilutivo. Em 

qualquer caso, tanto os aumentos acordados, como as restantes medidas serão realizadas, 

após a liquidação da Oferta e da operação de venda compulsiva.   

 

Os aumentos de capital aprovados pela Assembleia Geral de Accionistas de 20 de Dezembro 

de 2011, com excepção do aumento para acorrer à troca na Oferta, bem como os termos e 

condições para a sua execução, encontram-se detalhados na secção IV.13.(iii) do Folleto. 

 

b) Admissão à negociação de acções ordinárias a emitir  

As acções ordinárias a emitir pelo BANCO POPULAR serão admitidas à negociação nas 

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valência e Euronext Lisbon (Portugal) e 

negociadas através do SIBE. 

 

Por outro lado, a venda de um número substancial de acções do BANCO POPULAR no 

mercado após o aumento de capital, ou a percepção de que estas vendas se poderiam 

produzir, podem mesmo afectar negativamente o preço de cotação das acções do BANCO 

POPULAR ou a possibilidade para o BANCO POPULAR captar capital adicional mediante 

novas ofertas públicas de subscrição de acções no futuro. 

 

Factores de risco resultantes da integração das entidades 

Apesar do BANCO POPULAR ter experiencia na integração de diferentes bancos regionais, o 

processo de integração do negócio bancário do BANCO PASTOR é uma operação complexa e 

é possível que as sinergias resultantes de tal integração, os resultados ou os prazos não 

correspondam aos inicialmente esperados, podendo a integração implicar custos adicionais. 

 

Factores de risco relacionados com os novos requisitos de capital. 

Por outro lado, o BANCO POPULAR foi incluído pela E.B.A. na lista de entidades espanholas 

consideradas relevantes para efeitos de avaliação sobre a necessidade de recapitalização da 

banca europeia, no âmbito da estratégia de aumento da confiança e estabilidade dos 

mercados financeiros, acordada pelo Conselho Europeu, em 26 de Outubro de 2011 e 

ratificada no Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros da União Europeia (“ECOFIN”) 

em 30 de Novembro do mesmo ano. A inclusão do BANCO POPULAR dentro desse grupo de 

entidades espanholas mais significativas e, por extensão, dentro do grupo das entidades 

bancárias europeias mais relevantes, faz prever que, em primeira instância, e em 

conformidade com as recomendações da própria E.B.A., o BANCO POPULAR deve, em 

função do que determine o Banco de España, ser confrontado com requisitos de capital mais 

exigentes. 

 

Os novos requisitos de capital actualizados com dados a Setembro de 2011 ascendiam a 

2.581 milhões de euro, sendo que 900 correspondem ao ajuste da dívida soberana. 
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O exercício proposto pela E.B.A. e acordado pelo Conselho Europeu no dia 26 de Outubro de 

2011, exige a 71 bancos, catalogados como sistémicos na Europa, o fortalecimento da sua 

solvência mediante a constituição de uma reserva de capital para reflectir os preços actuais 

de mercado da dívida soberana. Adicionalmente, requer-se a estes bancos a constituição de 

uma reserva de tal forma que o ratio Core Tier 1, definido pela E.B.A., alcance o mínimo em 

9 de Junho de 2012. O valor de capital relativo à dívida soberana não será revisto. 

 

Os novos requisitos actualizados supõem um aumento de 219 milhões de euros 

relativamente à informação publicada com dados de Junho de 2011, devido à actualização 

do preço da dívida soberana pela variação das condições de mercado entre Junho e 

Setembro e a uma alteração na metodologia de cálculo da E.B.A. que em Setembro incluiu 

os ajustes pelo valor de mercado dos instrumentos de cobertura da dívida europeia. A 

aportação de capital do BANCO POPULAR no último trimestre contribuiu para que o impacto 

do ajuste da dívida soberana se tenha reduzido. 

 

Para abordar estes novos requisitos o BANCO POPULAR dispõe de medidas já tomadas ou 

anunciadas ou em curso para a sua realização que permitirão alcançar o mencionado limite 

de 9%, devido à geração orgânica de capital, às emissões de “Obligaciones Subordinadas 

Necesariamente Convertibles I/2009 e I/2010” e contabilizadas de forma efectiva no 

balanço; à extensão do programa “Dividendo Popular” (script dividend) e melhorias pela 

optimização de activos e passivos, entre outras opções disponíveis para o BANCO POPULAR. 

 

Neste sentido, como se refere no Folleto, existem diferentes alternativas no processo de 

estudo entre as que se encontram, para além da geração orgânica de capital, a conversão 

total ou parcial das obrigações subordinadas obrigatoriamente convertíveis actualmente em 

circulação ou a substituição de instrumentos híbridos por outros computáveis como Core 

Capital, de acordo com os critérios da E.B.A.. Em qualquer caso, tais alternativas 

implementar-se-ão após a liquidação da Oferta e das vendas ou compras compulsivas. As 

medidas que finalmente se adoptarem poderão ter um efeito dilutivo tanto para os actuais 

accionistas do BANCO POPULAR, como para os accionistas e obrigacionistas do BANCO 

PASTOR que aceitem a Oferta.  

 

O BANCO POPULAR, em linha com o resto dos bancos europeus denominados sistémicos, 

apresentará um plano detalhado em 20 de Janeiro de 2012 ao Banco de España com as 

medidas a adoptar para alcançar os requisitos de capital estabelecidos. 

 

Neste novo cenário, o BANCO POPULAR reitera que os requisitos de capital actualizados a 

Setembro de 2011 não reduzem a actividade, nem os planos futuros da entidade. Em 

concreto, não alterarão os planos anunciados após a Oferta. 

 

O BANCO POPULAR exclui a percepção de ajudas públicas. 

 

Neste novo cenário, o BANCO POPULAR sublinha a sua capacidade para alcançar estes 

requisitos adicionais sem alterar a sua robustez financeira. 
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Deste modo, e em geral, é expectável que, em linha com as tendências europeias e 

internacionais, resulte, com toda a probabilidade, que as entidades da dimensão do BANCO 

POPULAR devem confrontar-se com requisitos mais rigorosos que os que se aplicam às 

entidades consideradas de menos significativas, o que em todo o caso deverá redundar 

numa maior garantia da sua própria estabilidade e contribuição para a estabilidade do 

sistema financeiro no seu conjunto. 

 

12. INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS A ENTREGAR 

EM CONTRAPRESTAÇÃO 

Em conformidade com o estabelecido no artigo 18.6 do RD 1066/2007, tendo em conta que 

a contraprestação oferecida na Oferta consiste em acções ordinárias a emitir do BANCO 

POPULAR, na secção V do Folleto inclui-se informação sobre tais valores mobiliários 

equivalente à que seria requerida no caso de se realizar uma oferta pública de venda o 

subscrição de valores mobiliários, de acordo com o previsto no Real Decreto 1310/2005, de 

4 de Novembro, pelo que se descreve parcialmente a LMV em matéria de admissão à 

negociação de valores mobiliários em mercados secundários oficiais, de ofertas públicas de 

venda ou subscrição e do “folleto” exigível para tais efeitos. Em consequência, a secção V.3 

do Folleto descreve a informação exigida, de acordo com o Anexo III do Regulamento (CE) 

Nº 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004 (o “Regulamento 809/2004”) 

relativamente às acções ordinárias do BANCO POPULAR, que no se encontre descrita 

noutros capítulos do Folleto. A informação complementa-se com o Documento de Registro 

do BANCO POPULAR. 

 

 


