
 

 

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 identificação fiscal 501 214 534 
Capital Social: € 1 293 063 324.98 

 
 

COMUNICAÇÃO 

 

O Banco BPI, S.A. informa sobre comunicação recebida do seu acionista CaixaBank, S.A. 
 
 
 
Porto, 8 de Maio de 2018 
 
 
Banco BPI, S.A. 
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Ao 
Banco BPI, S.A. 
A/C: Exmo. Senhor Dr. 
Alexandre Lucena e Vale 
Rua Tenente Valadim, 284 
4100-476 Porto 

 
 

Barcelona, 8 de Maio de 2018 
 
Exmos. Senhores,  
 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 248.º-B do Código dos Valores 

Mobiliários (“Cód.VM”), 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 e 19.º do 

Regulamento (EU) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Abril de 

2014, o CaixaBank, S.A. sociedade anónima, titular do C.I.F. A-08663619, com sede na 

Calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia, Espanha, matriculada no Registo Comercial de 

Valencia, folha V-178351, e inscrita no Registo Administrativo Especial do Banco de 

Espanha, sob o número 2100, com o capital social integralmente subscrito e realizado de 

€5.981.438.031,00 (“CaixaBank”), vem, por este meio, comunicar a aquisição, no 

passado dia 7 de Maio de 2018 e fora de mercado regulamentado, de 122.744.370 acções 

ordinárias do Banco BPI, S.A., sociedade aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, 284, 

no Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501214534, com o 

capital social de €1.293.063.324,98, com o código LEI 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92 e cujas 

acções têm o ISIN PTBPI0AM0004 (“BPI”), representativas de 8.425% do capital social 

e 8.426% direitos de voto do BPI, pelo preço por acção de €1,45, tendo 

consequentemente pago o valor total de €177.979.336,50. 

 
O CaixaBank realizou ainda, no dia 7 de Maio de 2018 e no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon, as aquisições de acções do BPI que se encontram identificadas no 

documento enviado em Anexo. Nesse anexo, as seguintes palavras em espanhol têm o 

significado que se indica em seguida: 

 Fecha Ejecución – significa “data de compra”; 

 Fecha Liquidação – significa “data de liquidação”; 

 Títulos – significa “número de acções (volume)”; 

 Cambio – significa “preço por acção”; 
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 Efectivo – significa “montante total pago”. 
 
Na sequência destas aquisições, o CaixaBank passou a deter directamente 1.361.674.013 

acções representativas de 93,462% do capital social do BPI e de 93,472% dos direitos de 

voto no BPI, considerando, de acordo com o relatório e contas do ano de 2017 divulgado 

pelo BPI, a existência de 150.896 acções próprias, correspondentes a 0,01% (zero vírgula 

zero e um por cento) do capital social do BPI. 

 

A obrigação de efectuar a presente comunicação resulta do facto do membro do conselho 

de administração do BPI, D. Gonzalo Gortázar Rotaeche, ter responsabilidades de gestão 

no CaixaBank (por ser Administrador-Delegado do conselho de administração), sendo o 

CaixaBank, por isso, considerado, nos termos do artigo 3.º, parágrafo 26) d) do 

Regulamento EU) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Abril de 

2014, pessoa estreitamente relacionada com um dirigente do BPI. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
CAIXABANK, S.A. 
 
 
Sergio Castellá Quintana 
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