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COMUNICADO 

 
1. Informa-se ter sido hoje deliberado pelo Conselho de Administração: 

 
a) efectuar uma emissão Euro 300 000 000 Floating Rate Dated Subordinated Notes, a emitir 

ao abrigo do EUR 7 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme (a "Emissão" e 
"Subordinated Notes") cujo prospecto, datado de 17 de Fevereiro de 2017, foi aprovado 
pela Commission de Surveillance du Secteur Financier do Luxemburgo; 

b) acordar a integral subscrição da Emissão pelo CaixaBank, S.A. (CaixaBank). 
 
A Emissão e a sua subscrição pelo CaixaBank mereceram o prévio parecer favorável do 
Conselho Fiscal. Foi também previamente obtida uma opinião de um auditor independente, o 
qual confirmou que as condições de pricing da emissão se encontram dentro do intervalo do 
que são as actuais condições de mercado. 
  

2. Tendo presente a deliberação mencionada no ponto anterior, foi também hoje assinado entre o 
Banco BPI e o CaixaBank o acordo de subscrição das Subordinated Notes. 

 
3. Como consequência da Emissão, os ratios de capital do Banco BPI, calculados por referência a 

31.12.2016, passarão a ser os seguintes: 
 
Rácios 31 Dezembro 2016 Pro-forma

M.€ Consolidado
Banco BPI 

individual
31 Dezembro 2016 proforma 1)
CET1 11.0% 10.7%
T1 11.0% 10.7%
Total Capital Ratio 11.0% 10.7%
31 Dezembro 2016 pro-forma após emissão de 300 M.€ de dívida subordinada
CET1 11.4% 10.8%
T1 11.4% 10.8%
Total Capital Ratio 12.8% 12.6%
1) Rácios em 31 de Dezembro de 2016, calculados com factores phasing-in 2017 e após venda de 2% do BFA.

Requisitos múnimos para 2017 [requisitos mínimos prudenciais que deverão ser 
respeitados pelo Banco BPI a partir de 1 de Janeiro de 2017 de acordo com a decisão 
tomada no quadro do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)]

Phasing in
CET1 9.25% 8.25%
T1 9.75% 9.75%
Total Capital Ratio 11.75% 11.75%  



 

4. As Subordinated Notes têm um valor nominal de Euro 100 000.00, são emitidas a um preço de 
emissão de 100% e os juros contar-se-ão desde (e incluindo) a data de emissão até (e excluindo) 
24 de Março de 2027, a uma taxa igual à EURIBOR 6 meses + 5.74%.  

 
O vencimento das Subordinated Notes ocorrerá em 24 Março 2027 e poderão ser reembolsadas 
antecipadamente pelo Banco BPI, em 24 de Março de 2022, sujeito à prévia autorização da 
autoridade competente. As Subordinated Notes poderão ainda ser reembolsadas antecipadamente, 
em qualquer momento, caso ocorra uma alteração no regime fiscal aplicável ou um evento de 
capital, sujeito ao cumprimento dos requisitos aplicáveis a esse reembolso antecipado e à prévia 
autorização da autoridade competente. 
 
As características das Subordinated Notes acima referidas foram configuradas por forma a 
preencher as condições previstas no Regulamento 575/2013 para a respectiva classificação como 
instrumento de fundos próprios de nível 2 (Tier 2). 
 
A data de emissão e de liquidação da Emissão, deverá ocorrer em 24 de Março de 2017 e será 
solicitada a sua admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon.  

 
 
Porto, 17 de Março de 2017 


