
 

 

 

 

BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

Sede: Rua Ramalho Ortigão, 51, Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de 

matrícula e de identificação fiscal: 502 607 084 

Capital Social Registado: 513.000.000 Euros 

 

 

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CREDORES OBRIGACIONISTAS 

DO BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 

EMISSÃO OBRIGACIONISTA 

OBRIGAÇÕES HIPOTECÁRIAS POPULAR JUNHO 2018 (6ª SÉRIE) 

ISIN CODE PTBN1OOE0002 

 

 
               Nos termos do artigo 101.º-A e do n.º 1 do artigo 101.º-C ex vi artigo 120.º, ambos do 
Código das Sociedades Comerciais, os credores obrigacionistas dispõem do prazo de um mês a 
contar da publicação do registo do projeto de cisão para se oporem à cisão. Nessa medida, 
convocam-se os Senhores Credores Obrigacionistas detentores de obrigações da emissão 
obrigacionista Obrigações Hipotecárias Popular Junho 2018 (6ª Série), com o ISIN Code 
PTBN1OOE0002 emitida pelo Banco Popular Portugal, S.A., com sede na Rua Ramalho Ortigão, 
n.º 51, em Lisboa, com o capital social de € 513.000.000,00 (quinhentos e treze milhões de euros), 
com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 607 084, para se reunirem em 
Assembleia de Credores Obrigacionistas, a realizar no próximo dia 6 de fevereiro de 2017, pelas 
11 horas, na sede da sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Ponto Único – Deliberação, nos termos e para os efeitos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 101.º-C ex 

vi artigo 120.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais, sobre a cisão parcial 
transfronteiriça intracomunitária do Banco Popular Portugal, S.A., enquanto sociedade cindida, 
a favor do Banco Popular Español, S.A., com sede na Calle Velázquez, 34, em Madrid, com o 
capital social de EUR 2.098.429.046,00, com o número de identificação fiscal A-28000727, 
enquanto sociedade beneficiária, em especial sobre os possíveis prejuízos que para os credores 
obrigacionistas possam surgir da referida cisão.       

 
Informam-se os Senhores Credores Obrigacionistas de que o projeto de cisão já foi 

registado na Conservatória do Registo Comercial e de que se encontram à sua disposição para 
consulta, na sede social, o projeto de cisão e demais documentação anexa. 

 
Os Senhores Credores Obrigacionistas cujos créditos sejam anteriores a esta publicação 

podem deduzir oposição judicial à cisão, no prazo de um mês, com fundamento no prejuízo que 
dela derive para a realização dos seus direitos, desde que tenham solicitado à sociedade a 
satisfação do seu crédito ou a prestação de garantia adequada, há pelo menos 15 dias, sem que 
seu pedido tenha sido atendido - artigo 101.º-A e n.º 1 do artigo 101.º-C ex vi artigo 120.º, ambos 
do Código das Sociedades Comerciais.  
 



 

 
A participação e funcionamento da Assembleia de Credores Obrigacionistas rege-se pelo 

disposto na lei, designadamente nos artigos 101.º-C e 355.º e seguintes do Código das 
Sociedades Comerciais, sendo a deliberação sobre a cisão tomada por maioria absoluta dos 
obrigacionistas presentes e representados, cabendo a cada obrigação um voto. 
 

Os Senhores Credores Obrigacionistas podem fazer-se representar na Assembleia de 
Credores Obrigacionistas por mandatário constituído por simples carta dirigida ao 
Representante Comum dos Obrigacionistas. 

 
Lisboa, 6 de janeiro de 2017 
 
 

O Representante Comum dos Obrigacionistas 
 

Espanha & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. 
 


