
 

 

BANCO BPI, S.A. 

Sociedade Aberta 

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto 

Capital Social integralmente subscrito e realizado: € 1 293 063 324.98 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número 

único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534 

 

COMUNICADO 

Com referência ao comunicado publicado hoje pela Santoro Finance, o Banco BPI vem esclarecer 

o seguinte: 

1. O Banco BPI não reconhece a versão dos factos apresentada. 

2. O Banco BPI mantém integralmente o que comunicou ao mercado nos documentos 

publicados nos dias 10 e 17 de Abril de 2016. 

3. Em particular, o Banco BPI reafirma que lhe foi comunicado pela Santoro Finance e pelo 

CaixaBank, em 10 de Abril, que “ se encerraram com sucesso”, naquele dia, as negociações 

que envolveram aquelas entidades com o objectivo de “encontrar uma solução para a 

situação de incumprimento pelo Banco BPI do limite dos grandes riscos”. O Banco BPI 

reafirma igualmente que, como comunicou ao mercado em 17 de Abril, ao solicitar alterações 

aos documentos contratuais nos quais estava vertido o resultado das negociações que tinham 

sido encerradas a 10 de Abril, a Santoro Finance desrespeitou o que tinha acordado, 

relativamente a obrigações que apenas diziam respeito à própria Santoro. 

4. O BPI esclarece que não corresponde à verdade a afirmação, contida no comunicado da 

Santoro de que foi agendada uma reunião com o BNA, que não se teria realizado ”por 

alegada indisponibilidade dos representantes do BPI”. De facto, tal reunião nunca foi 

solicitada pelo BNA e nunca esteve, portanto, agendada. O Banco declara, a este propósito, 

que sempre esteve e estará disponível para responder às solicitações do BNA, instituição 

com a qual sempre manteve e continua a manter um relacionamento de plena colaboração. 

5. O Banco BPI regista a intenção da Santoro no sentido de “ conduzir este processo de forma 

a responder aos interesses de todas as partes envolvidas, respeitando sempre os princípios 

da idoneidade e transparência”. 

 

Porto, 19 de Abril de 2016 

Banco BPI, S.A. 


