
 

 1 

 
 

 

 

PROPOSTA 

 

Ponto 8 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Acionistas do Banco BPI, S.A. 

de 20 de abril de 2018 

 

Considerando: 

1. Que na reunião da Assembleia Geral de Acionistas realizada em 26 de abril de 2017 foi 

deliberado autorizar o Conselho de Administração do Banco BPI, SA (adiante Banco BPI) 

 a comprar e vender ações representativas de até 10% do seu próprio capital em determinadas 

condições; 

2. Que, por imposição legal, aquela autorização, é válida por um período de 18 meses, e irá, 

consequentemente, caducar em 26 de outubro de 2018; 

3. Que o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 

de 2014, complementado pelas normas técnicas de regulamentação decorrentes do 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1052 da Comissão, de 8 de março de 2016, estabeleceu 

um regime especial de derrogação do regime geral de abuso de mercado para certos 

programas de recompra de ações próprias; 

Propõe-se: 

 

1) Que o Conselho de Administração do Banco BPI seja autorizado a: 

 

a) Adquirir ações do Banco BPI representativas de até 10% do seu capital social, desde que 

se trate: 

i) de aquisição realizada em mercado registado na Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (adiante CMVM) por um preço que deverá situar-se dentro de um 

intervalo correspondente a 120% e 80% da média ponderada da cotação das ações do 

Banco BPI nas 10 sessões do mercado de cotações oficiais gerido pela Euronext 

Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A (adiante Euronext) 

anteriores à data da aquisição;  

ou, 

ii) de aquisição decorrente de acordo de dação em pagamento destinada a extinguir 

obrigações emergentes de contratos de financiamento celebrados pelo Banco BPI e 

desde que às ações seja, para o efeito e por referência à data de celebração daquele 

acordo, atribuído um valor que não ultrapasse o valor determinado por aplicação do 

critério definido em (i); 

 

b) Alienar ações do Banco BPI desde que se trate: 

i) de alienação aos destinatários do Programa de Remuneração Variável em Ações 

(RVA) do Banco BPI e de sociedades por ele dominadas (programa que entretanto 

foi revogado mas de que ainda estão vivas algumas séries), de ações, incluindo as que 

resultem do exercício por estes de opções de compra de ações do Banco BPI; 
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ou 

ii) de alienação a terceiros em que se cumpram os seguintes dois requisitos: 

1. alienação em mercado registado na CMVM; e 

2. alienação por um preço que não seja inferior a 80% da média ponderada da 

cotação das ações do Banco BPI nas 10 sessões do mercado de cotações oficiais 

gerido pela Euronext anteriores à data da alienação; 

c) Realizar operações de reporte ou empréstimo de ações do Banco BPI, desde que tais 

operações sejam realizadas com investidores qualificados que reúnam os requisitos para 

serem contrapartes elegíveis do Banco BPI, nos termos dos artigos 30º e 317º-D do 

Código dos Valores Mobiliários. 

 

2) Que as aquisições e alienações autorizadas por esta deliberação possam realizar-se dentro 

do prazo de dezoito meses a contar da data da mesma.  

 

3) Que o disposto nos pontos anteriores seja aplicável, com as devidas adaptações, à aquisição 

e alienação de ações do Banco BPI pelo Banco Português de Investimento, S.A.  

 

4) Que, sem prejuízo da sua liberdade de decisão e actuação no quadro das autorizações 

constantes dos números 1 a 3 supra, o Conselho de Administração, na execução das 

mesmas, tome em conta, sempre que considere que tal se justifica em função das 

circunstâncias relevantes, as disposições do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 e do Regulamento Delegado (UE) 

2016/1052 da Comissão, de 8 de março de 2016 mencionados no ponto 3 dos 

considerandos. 

 

 

O Conselho de Administração 

Lisboa, 23 de março de 2018 

 


