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                                                                                                                    Comunicado 

 

 

NOVO BANCO, S.A. informa sobre a conclusão da 
implementação da solução comercial para clientes de tentores de 

ações preferenciais dos veículos Poupança Plus 1, P oupança 
Plus 5, Poupança Plus 6, Top Renda 4, Top Renda 5, Top Renda 

6, Top Renda 7 e EuroAforro 8  
 

No âmbito da solução comercial apresentada aos Clientes detentores de Ações 
Preferenciais dos Veículos Poupança Plus 1, Poupança Plus 5, Poupança Plus 6, Top 
Renda 4, Top Renda 5, Top Renda 6, Top Renda 7 e EuroAforro 8 (“Veículos”), que 
foram objeto de comercialização pelo Banco Espírito Santo, S.A., o NOVO BANCO 
informa o seguinte: 

• Conforme comunicado anteriormente, no dia 19 de abril foi efetuada a liquidação 
em espécie das Ações Preferenciais do Veículo EuroAforro 8 e, posteriormente, a 
entrega das obrigações seniores do NOVO BANCO e constituição dos depósitos a 
prazo aplicáveis no âmbito da solução comercial, tendo ficado a solução comercial 
totalmente implementada relativamente a este veículo; 
 

• No dia 22 de junho, e no seguimento do Comunicado feito a 4 de março de 2016 
onde o NOVO BANCO transmitiu a expectativa de que o processo de liquidação e 
implementação da solução comercial para os restantes Veículos fosse concluído 
no decorrer do mês de junho de 2016, foi finalizado o processo de implementação 
da solução comercial dos restantes Veículos acima referidos, tendo os Clientes 
que aderiram à solução comercial recebido as obrigações seniores do NOVO 
BANCO e sido constituídos os respetivos depósitos a prazo; 
 

• No total dos Veículos, acima referidos, os Clientes que aderiram às soluções 
comerciais apresentadas aos detentores de Ações Preferenciais representaram 
cerca de 80,8% do total de Clientes elegíveis, estando agora concluída a 
implementação da solução comercial apresentada pelo NOVO BANCO; 

Informamos ainda que os Clientes que não aderiram à solução comercial e que, por sua 
opção, não exerceram a opção de liquidação em espécie das Ações Preferenciais (que 
resulta da alteração aos estatutos entretanto efetuada), poderão fazê-lo nos anos 
seguintes, de acordo com o disposto no Solicitation Memorandum e nos estatutos, sem 
solução comercial associada, sendo esse evento comunicado após a sua divulgação pelo 
respetivo emitente.  

 

Lisboa, 28 de junho de 2016 

NOVO BANCO, S.A.  


