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Comunicado 
 
 
 
 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa sobre o impacto da 

alienação de ações representativas de 100% do capital social da 

Mercantile Bank Holdings Limited e de ações representativas de 

99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A. 

 
 
 
 
Este comunicado complementa o comunicado intitulado “Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

informa sobre o processo de alienação de ações representativas de 100% do capital 

social da Mercantile Bank Holdings Limited e sobre o processo de alienação de ações 

representativas de 99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A.” divulgado pela 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. no dia 22 de Novembro de 2018 através do Sistema de 

Divulgação de Informação da CMVM e deverá ser lido em conjunto com o mesmo. 

 
A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) informa que a alienação de ações 

representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited e de 

ações representativas de 99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A., caso se 

venham a confirmar os preços globais anunciados de cerca de 201 milhões de euros e 

de 364 milhões de euros, respetivamente, deverá gerar mais-valias da ordem dos 200 

milhões de euros, tendo em conta as provisões registadas nas contas da CGD 

essencialmente em 2017, para ajustar o valor de balanço daquelas entidades. Ainda 

assim, a alienação representa uma perda face ao valor bruto das participações. Quanto 

ao impacto no capital da CGD, a alienação deverá significar um aumento superior a 1 

ponto percentual nos fundos próprios da CGD, resultantes da conjugação da mais-valia 

gerada e da diminuição dos ativos ponderados pelo risco. 

 

Recorde-se que os preços globais de alienação referidos no parágrafo anterior estão 

sujeitos a ajustamentos decorrentes da variação patrimonial da Mercantile Bank 

Holdings Limited e do Banco Caixa Geral, S.A., respetivamente, entre a data de 
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referência estabelecida nos acordos de venda direta e o último dia do segundo mês 

anterior à respetiva data da sua efetiva alienação, pelo que o impacto total da operação 

poderá diferir dos valores mencionados. Além disso, a concretização dos ganhos 

mencionados no parágrafo anterior está dependente da aprovação das vendas pelas 

autoridades locais de cada país onde as entidades estão sediadas, respetivamente 

África do Sul e Espanha. 
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