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DIVULGAÇÃO AO MERCADO 

 

O Banco Popular Portugal, S.A. (“Sociedade”) informa que a Assembleia Geral da 

Sociedade e a Assembleia Geral do Banco Popular Español, S.A., ambas realizadas 

no dia 10 de Abril de 2017, aprovaram a cisão parcial transfronteiriça intracomunitária 

da Sociedade (na qualidade de sociedade cindida) a favor do Banco Popular Español, 

S.A. (na qualidade de sociedade beneficiária), nos termos do respetivo projeto de 

cisão. 

 

Conforme já anteriormente informado, a cisão será efetuada nos seguintes moldes: 

a) A atividade bancária desenvolvida pela Sociedade será integrada no Banco 

Popular Español, S.A.; 

b) O Banco Popular Español, S.A. constituirá uma sucursal para o exercício da 

dita atividade em Portugal; 

c) A Sociedade, uma vez alterado o seu tipo de instituição para uma sociedade de 

locação financeira, manterá a atividade de locação financeira e imobiliária. 

 

A Assembleia Geral da Sociedade aprovou ainda várias alterações aos estatutos 

decorrentes da alteração do seu tipo de instituição para uma sociedade de locação 

financeira, nomeadamente ao seu nome (“Popular Leasing, SLF, S.A.”), objeto social e 

a redução do seu capital social para EUR 43.171.000. 

 

A cisão encontra-se sujeita à verificação cumulativa de determinadas condições 

suspensivas e autorizações administrativas, melhor descritas no projeto de cisão, 

esperando-se que possa estar concluída no último trimestre do presente ano. 

 

Lisboa, 10 de Abril de 2017 
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