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BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
 

 
COMUNICADO RELATIVO À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

REFERENTE AO 1.º SEMESTRE DE 2015 
 

 

 

O Banco Espírito Santo, SA (BES) informa que não estão reunidas as condições 

necessárias para que as demonstrações financeiras condensadas e o relatório de 

gestão intercalar, referentes ao primeiro semestre de 2015, possam ser divulgados 

ao mercado dentro do prazo referido no artigo 246.º, n.º 1, do Código dos Valores 

Mobiliários. 

Após a publicação do balanço do BES reportado a 4 de agosto de 2014 

(http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR56737.pdf), no dia 7 de agosto de 2015, 

fruto da complexidade e excecionalidade da medida de resolução ao BES e da 

necessidade de assegurar a conformidade das contas com essa medida de 

resolução, encontra-se em curso a elaboração da informação financeira respeitante 

ao final do exercício de 2014, da qual depende a preparação da informação 

financeira semestral relativa ao ano de 2015. 

Estão a ser desenvolvidos todos os esforços pela administração, comissão de 

fiscalização e auditores do BES para assegurar a divulgação dos documentos de 

prestação de contas relativos ao exercício de 2014 e, posteriormente, da informação 
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financeira relativa ao primeiro semestre de 2015, ainda que nesta data ainda não 

seja possível antecipar com um grau de segurança fiável a data em que essa 

divulgação poderá ser feita.   
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Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM 
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Lisboa, 31 de agosto de 2015 
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 
 


