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NOVO BANCO, S.A.  

Informa sobre deliberação tomada  

pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal 

 
No exercício dos seus poderes enquanto Autoridade de Resolução, o Banco de Portugal decidiu 

hoje alterar o perímetro de ativos e passivos do Banco Espírito Santo, S.A. (“BES”) e do Novo 

Banco, S.A. (“Novo Banco”), tendo esta deliberação operado a retransmissão para o BES das 

responsabilidades correspondentes às seguintes emissões de obrigações não subordinadas 

originariamente emitidas pelo BES: 

 

ISIN DESCRIÇÃO Divisa Tipo 

PTBEQBOM0010 Obrigações Sénior NB 6,875%, venc. Julho de 2016 EUR Sénior 

PTBENIOM0016 Obrigações Sénior NB 6,9% venc. Junho de 2024 EUR Sénior 

PTBENJOM0015 Obrigações Sénior NB 4,75% venc. Jan de 2018 EUR Sénior 

PTBENKOM0012 Obrigações Sénior NB 4,0% venc. Jan de 2019 EUR Sénior 

PTBEQKOM0019 Obrigações Sénior NB 2,625% venc. Maio de 2017 EUR Sénior 

 

https://www.bportugal.pt/ptPT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/

combp20151229-2.aspx 

 

Por força desta retransmissão, o Novo Banco deixou de ser o devedor responsável pelas referidas 

emissões de obrigações, as quais passam a integrar o balanço do BES.  

 

Em conformidade com a referida deliberação, o Novo Banco vai proceder aos correspondentes 

lançamentos contabilísticos, dos quais resultará um impacto positivo nos seus rácios de capital 

Common Equity Tier 1. Com referência às contas de 30 de junho de 2015 e considerando já os 

efeitos do critério de phased-in de 2016, o rácio de capital Common Equity Tier 1 ajustado pela 

presente deliberação do Banco de Portugal seria aproximadamente de 13%. 

 

Adicionalmente, foi retransmitida para o BES a totalidade da participação atualmente detida pelo 

Novo Banco na sociedade BES Finance Ltd. 

 

O Banco de Portugal, para além de haver procedido a um ajustamento final do perímetro de 

ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão transferidos para o Novo Banco 

https://www.bportugal.pt/ptPT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20151229-2.aspx
https://www.bportugal.pt/ptPT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20151229-2.aspx
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(em particular, no que respeita a responsabilidades e contingências), decidiu também solicitar ao 

Banco Central Europeu que procedesse à revogação da autorização do BES enquanto instituição 

de crédito. 

 

Resulta ainda da deliberação que as referidas decisões constituem a alteração final e definitiva do 

perímetro de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão transferidos para o 

Novo Banco, deixando, em consequência, de se poder efetuar qualquer transmissão ou 

retransmissão de quaisquer outros elementos entre os balanços do Novo Banco e do BES ao 

abrigo de poderes de resolução.  

 

O Novo Banco está em condições de cumprir os requisitos de capital que decorrem dos exercícios 

que foram efetuados pelas Autoridades de Supervisão, nomeadamente, o recente Comprehensive 

Assessment / Stress Test.  

 

Conforme comunicado pelo Banco de Portugal, a deliberação protege todos os depositantes do 

Novo Banco e não afeta quaisquer outras emissões de obrigações, incluindo as obrigações 

abrangidas pelos acordos celebrados entre o Novo Banco e os seus clientes. 

 

 

Lisboa, 29 de dezembro de 2015 

NOVO BANCO, S.A. 

 


