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BANCO BPI, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 

sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 501 214 534 
Capital Social: € 1 293 063 324.98 

 
COMUNICADO  

 

1. O Banco BPI comunica que no dia de hoje, na sequência de propostas de aquisição que lhe 
foram apresentadas pelo seu accionista Caixabank, SA (CaixaBank) e da aprovação por parte 
dos Conselhos de Administração do Banco BPI e do CaixaBank, foram assinados acordos 
contendo os termos principais das transacções seguintes:  

 
1.1. Alienação das posições jurídicas que consubstanciam e são utilizadas no ramo de 

actividade de emissão de instrumentos de pagamento (cartões de débito e de crédito) à 
CaixaBank Payments Establecimiento Financiero de Credito de Entidades de Pago S.A. 
(adiante designada por CB Payments), sociedade detida a 100% pelo CaixaBank, pelo 
preço de 53 milhões de euros. A alienação abrange os créditos emergentes da utilização 
dos cartões de crédito cujos contratos sejam transmitidos, créditos esse que serão 
transmitidos pelo respectivo valor contabilístico líquido de imparidades, deduzido do 
valor dos respectivos requisitos de capital. 

1.2. Alienação das posições jurídicas que consubstanciam e são utilizadas no ramo de 
actividade de merchant acquiring à Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L. 
(adiante designada por Comercia), pelo preço de 60 milhões de euros. A Comercia é 
uma sociedade que consubstancia uma joint venture entre o CaixaBank e a Global 
Payments Inc.  

 
O Banco BPI manterá, mesmo após a concretização das transacções supra descritas o 
relacionamento com os clientes das actividades em causa, o que fará na qualidade agente das 
respectivas sociedades CB Payments e Comercia. 

 
No quadro das transacções acima descritas serão assinados um conjunto de contratos de 
prestação de serviços no âmbito dos quais o Banco BPI prestará às ditas sociedades um 
conjunto de serviços instrumentais do exercício das actividades envolvidas nessas 
transacções. Adicionalmente, o Banco BPI concederá à CB Payments o funding do crédito 
que, no âmbito da actividade referida em 1.1. seja disponibilizado aos clientes e à Comercia 
o funding dos valores que, no âmbito da actividade referida em 1.2., venham a ser devidos 
aos comerciantes. 
 
As transacções em apreço não envolverão a deslocalização das actividades nelas envolvidas 
nem a transferência de colaboradores do Banco BPI ou das sociedades do seu grupo. As 
sociedades CB Payments e Comercia exercerão a sua actividade em Portugal ao abrigo do 
regime  europeu de livre prestação de serviços e será assegurado, como atrás referido, através 
de um contrato de agência a celebrar entre elas e o Banco BPI, que o relacionamento com os 
clientes dessas actividades se processará através do Banco BPI. 
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O Conselho de Administração do Banco BPI aprovou as transacções acima descritas com os 
objectivos de melhorar, a médio e longo prazo, a oferta comercial aos seus clientes, de criar 
sinergias com o Grupo CaixaBank e de concentrar o Banco BPI na actividade nuclear 
bancária. 

 
2. Os impactos financeiros para o Banco BPI das transacções acima descritas serão os seguintes: 
 

a) mais valias de 99 milhões de euros antes de impostos1;  

b) aumento do rácio CET1 (fully loaded) de 46 p.b.  

 
Projectando os efeitos das transacções em apreço sobre os rácios de capital (fully loaded) do 
Banco BPI a 30 de Setembro de 2017 e incluindo também as transacções anunciadas pelo 
Banco BPI ao mercado em 23 de Novembro, estes rácios teriam as seguintes alterações: 
 

 Rácios de capital (fully loaded) 

Banco BPI 
consolidado 

30 Set. 17 
Proforma após as 

transações divulgadas 
em 23 Nov. 

Proforma após as 
transações divulgadas 
em 23 Nov. e 21 Dez. 

CET1 11.5% 12.8% 13.2% 
T1 11.5% 12.8% 13.2% 
Rácio total 13.3% 14.6% 15.0% 

 
3. Uma vez que todas as transacções em causa representam negócios entre partes relacionadas, 

as deliberações do Conselho de Administração em apreço foram precedidas pelo seguinte: 
 

 análise e emissão de parecer, sobre cada uma dessas transacções, por parte de uma 
comissão do Conselho de Administração, formada pelos seguintes membros não 
executivos do Conselho de Administração: Fernando Ulrich, que presidiu, António 
Lobo Xavier, Carla Bambulo, Cristina Rios Amorim e Tomás Jervell;  

 análise e parecer sobre cada uma dessas transacções por parte do Conselho Fiscal. 

 
Adicionalmente, as deliberações em apreço foram tomadas sem que nela participassem 
os administradores não executivos do Banco BPI relacionados com o CaixaBank nem os 
administradores executivos. 
 
Nestas transacções, o Banco BPI contou: 
 
a) com a colaboração da KPMG, enquanto consultor financeiro; 

b) com o aconselhamento jurídico da Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados (CS 
ASSOCIADOS) relativamente às regras legais e recomendações aplicáveis às 
transacções entre partes relacionadas. 

                                                            
1) Mais-valias estimadas com base nos valores observados em 30 Set.17. O valor efectivo das mais-valias a reconhecer nas contas do 

Banco BPI dependerá do valor contabilístico das operações na data da venda. 
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4. De acordo com o previsto nos acordos acima mencionados, as transacções em apreço 
produzirão efeitos logo que verificadas as condições suspensivas a que ficaram sujeitos, em 
que se inclui a obtenção das autorizações das autoridades que em cada caso forem aplicáveis. 

 
 
Lisboa, 21 de Dezembro de 2017 
 
Banco BPI, S.A. 


