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NOVO BANCO, S.A. 

informa sobre decisão de rating da Moody’s 

 

O NOVO BANCO, S.A. informa que hoje, 7 de maio de 2018, a agência de rating Moody’s 

Investors Service (“Moody’s”) tomou uma decisão de rating relativamente ao NOVO 

BANCO. 

A Moody’s alterou o outlook do rating dos depósitos de longo prazo para positive de 

Ratings under Review e confirmou o rating de depósitos de longo prazo do NOVO 

BANCO em Caa1. A decisão de rating é tomada na sequência da divulgação das contas 

anuais auditadas de 2017 e refletem a avaliação que a Moody’s efetuou à estrutura do 

passivo do Banco no final de 2017 incorporando as alterações ao seu balanço após a 

conclusão do liability management exercise (LME) a 4 de outubro de 2017. 

Simultaneamente efetuou o upgrade do Counterparty Risk (CR) Assessment de longo 

prazo para B2(cr) de B3(cr) e, afirmou o baseline credit assessment (BCA) do NOVO 

BANCO e o adjusted BCA em caa2 assim como o rating da dívida sénior unsecured de 

longo prazo em Caa2. 

O outlook para os ratings da dívida sénior unsecured de longo prazo mantém-se em 

positive. 

Os ratings de depósitos de curto prazo e de Papel Comercial tal como o CR Assessment 

de curto prazo de Not Prime e Not Prime(cr), respetivamente, não foram afetados por 

esta decisão de rating. 

Esta decisão de rating conclui a revisão dos ratings dos depósitos de longo prazo iniciada 

a 5 de abril de 2017 e prorrogada em 6 de outubro de 2017 e em 22 de fevereiro de 2018. 

 

Lisboa, 7 de maio de 2018 

NOVO BANCO, S.A. 


