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COMUNICADO 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, e na 

sequência da informação prestada ao mercado em 30 de Setembro de 2015, o Banco BPI, S.A. (adiante 

Banco BPI) informa que foi nesta data apresentado a registo, na Conservatória do Registo Comercial, 

o projecto de cisão-simples do Banco BPI. 
 

O referido Projecto de Cisão foi submetido a parecer do órgão de fiscalização do Banco BPI e a exame 

de Revisor Oficial de Contas independente e será submetido a aprovação em Assembleia Geral dos 

Accionistas e Obrigacionistas, a convocar proximamente, sendo igualmente assegurado o direito de 

oposição de credores, nos termos da lei. Como documentação a disponibilizar aos accionistas, para 

efeitos da Assembleia Geral de Accionistas que será convocada para deliberar sobre a cisão, e para 

além do Projecto de Cisão referido no parágrafo anterior, será disponibilizado um documento 

equivalente a um prospecto relativo à admissão à negociação das acções da sociedade a constituir por 

efeito da cisão. 
 

Conforme foi anteriormente objecto de comunicação ao mercado, o Projecto de Cisão prevê que seja 

destacada do Banco BPI, a parcela do património correspondente à unidade de negócio de gestão de 

participações sociais em instituições de crédito africanas, incluindo todos os recursos afectos ao 

respectivo exercício, para com ela se constituir uma nova sociedade (adiante Nova Sociedade), cujo 

objecto social consistirá na gestão de participações sociais. Assim, através desta operação será 

destacado do Banco BPI o conjunto patrimonial que integra (i) as participações sociais 

correspondentes a 50,1% do capital social no Banco de Fomento Angola, S.A. (BFA), a 30% do 

capital social no Banco Comercial e de Investimentos, S.A. e 100% do capital social na BPI 

Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A.; e (ii) outros activos e posições jurídicas necessários 

ao suporte do exercício da actividade da unidade económica a destacar. De referir que não haverá 

lugar à transmissão de qualquer passivo em favor da Nova Sociedade, sem prejuízo de 

responsabilidades decorrentes dos contratos de trabalho celebrados com colaboradores do Banco BPI 

cuja posição jurídica esteja prevista ser transferida no quadro da presente cisão em virtude de os 

mesmos se encontrarem actualmente, no quadro do Banco BPI, afectos à unidade de negócio a cindir.  
 

De acordo com o que se encontra previsto no ponto 7.1. do Projecto de Cisão, a produção de efeitos da 

projectada cisão fica sujeita às seguintes condições (factos sem cuja verificação o registo da cisão não 

será efectuado e, portanto, a cisão não produzirá efeitos): 
 



 

a) Confirmação, por parte do BCE, de que a concretização da projectada cisão permite dar 
cumprimento ao determinado pela decisão desta entidade referida no Ponto 6 do Projecto de 
Cisão, relativa ao cumprimento do limite de grandes riscos;  

 
b) Nos termos do Artigo 35º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, a cisão de instituições de crédito 
depende de autorização prévia do Banco de Portugal. Neste quadro, e considerando que o Banco 
BPI é qualificado como instituição de crédito, pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, a presente operação de cisão ficará sujeita à condição da prévia 
concessão de autorização pelo Banco de Portugal para a sua concretização; 

 
c) Por outro lado, e atenta a natureza da unidade económica a destacar do Banco BPI, a qual integra 

uma participação qualificada maioritária num instituição financeira bancária Angolana, o BFA, a 
presente operação de cisão depende da prévia autorização (não oposição) por parte do BNA, 
considerando o disposto nos Artigos 24º e 25º da Lei (Angolana) nº 12/2015 de 17 de Junho, que 
aprova a Lei de Bases das Instituições Financeiras;  

 
d) Em face do disposto no Art. 65º da Lei (Moçambicana) nº 15/99, de 1 de Novembro, que “regula 

o estabelecimento e o exercício da actividade das instituições de crédito e das sociedades 
financeiras”, a concretização da projectada cisão está dependente da prévia autorização por parte 
do Banco de Moçambique, tendo em conta a participação detida pelo Banco BPI no BCI, uma 
instituição financeira bancária Moçambicana;  

 
e) Ter sido aprovada, ou encontrar-se assegurado que tal aprovação ocorrerá com a produção de 

efeitos da presente cisão, pelas entidades competentes para o efeito (CMVM e Euronext Lisbon) a 
admissão à negociação no Euronext Lisbon, mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon 
– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. das acções representativas do capital 
social da Nova Sociedade;  

 
f) Obtenção de confirmação, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, de que à presente 

operação de cisão é aplicável o regime da neutralidade fiscal previsto nos Art. 73º a 78º do 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;  

 
g) Obtenção do prévio acordo da Unitel, S.A., ao abrigo do Acordo Parassocial celebrado entre esta 

sociedade e o Banco BPI, enquanto únicos accionistas do BFA;   
 
h) Obtenção do prévio acordo da Unitel, S.A. para cessão, em favor da Nova Sociedade, da posição 

contratual do Banco BPI emergente do Acordo Parassocial mencionado na alínea anterior;  
 
i) Confirmação, por parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos (Caixa Geral de Depósitos, S.A. e 

Parbanca, SGPS, S.A.), de que a transmissão da participação social no BCI detida pelo Banco 
BPI por efeito da presente cisão, não constitui transmissão sujeita a preferência ao abrigo do 
Acordo Parassocial celebrado em Julho de 2006 entre estas entidades, ou, caso o Grupo Caixa 
Geral de Depósitos entenda que o constitui, não exercício pelo mesmo desse direito de 
preferência ou do direito de venda conjunta também previsto naquele Acordo Parassocial;  

 
j) Obtenção do prévio acordo do Grupo Caixa Geral de Depósitos para cessão, em favor da Nova 

Sociedade, da posição contratual do Banco BPI emergente do Acordo Parassocial mencionado na 
alínea anterior; 

 
k) Obtenção do prévio acordo das Partes (Caixa Geral de Depósitos, S.A., Parbanca, SGPS, S.A., 

Insitec Investimentos, S.A., Insitec Holding, S.A., SCI – Sociedade de Controlo e Gestão de 



 

Participações Sociais, SARL, 2KL – Gestão de Participações, S.A. e Celso Ismael Correia), para 
cessão, em favor da Nova Sociedade, da posição contratual do Banco BPI emergente do Acordo 
de Preferência celebrado em 22 de Novembro de 2007.  

 

Foram já apresentados todos os pedidos das autorizações e consentimentos acima identificados.  
 

A esse propósito informa-se que, por cartas de 14 e 26 de Outubro de 2015, a Unitel, S.A. indicou ao 

Banco BPI que a sua posição era a de não dar o seu consentimento à transmissão por cisão da 

participação do Banco BPI no BFA. Na última das cartas referidas a Unitel, S.A. deu nota de que 

considerava existirem diversas alternativas que poderiam optimizar os interesses de ambas as partes e 

que estava disponível para as analisar e discutir. Na sequência desta posição, a Comissão Executiva do 

Conselho de Administração do Banco BPI promoveu um conjunto de actuações que envolveram 

conversações com a Unitel, S.A. e com os dois maiores accionistas do Banco BPI (CaixaBank, S.A. e 

Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.), com vista a definir ajustamentos aos termos da cisão 

que permitissem obter uma alteração desta posição da Unitel, S.A. Estas conversações decorreram de 

forma construtiva mas até ao momento não permitiram alcançar os ajustamentos aos termos da cisão 

que permitissem conciliar aquele objectivo com os aspectos de ordem regulatória que se torna 

necessário acautelar. Neste quadro, considerando que a operação de cisão em apreço tem em vista 

solucionar a ultrapassagem do limite dos grandes riscos de que o Banco deu nota no comunicado ao 

mercado de 16 de Dezembro de 2014, o Conselho de Administração do Banco BPI deliberou, sem 

abstenções e apenas com o voto contra do administrador Dr. Mário Silva, prosseguir com o processo 

de cisão iniciado em 30 de Setembro último, promovendo o registo do respectivo Projecto e 

solicitando ao presidente da mesa da Assembleia Geral a convocação de uma reunião deste órgão para 

se pronunciar sobre esse projecto. 
 

Informa-se ainda que por carta de 10 de Dezembro último, o Banco Nacional de Angola deu nota ao 

Banco BPI, entre outros aspectos, de que, considerando a existência de um acordo parassocial entre o 

Banco BPI e a Unitel, S.A. nos termos do qual é proibida a transmissão das participações por cada um 

detidas no BFA sem o acordo entre eles relativamente a essa transmissão, apenas poderá analisar o 

pedido apresentado para os efeitos da alínea c) supra após acordo entre o Banco BPI e a Unitel, S.A. 

 

O conteúdo integral do Projecto de Cisão Simples – que se anexa ao presente Comunicado – é 

publicitado nos termos legais e poderá igualmente ser consultado, bem como a demais documentação 

a que se refere o Artigo 101.º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão do Artigo 

120º do mesmo Código, em www.bancobpi.pt ou na sede do Banco BPI. 

 

Lisboa, 28 de Dezembro de 2015 

 
Banco BPI, S.A. 
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