
ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. 
 

Sede: 22/24 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
Capital Social : Eur 207,075,338 

Matriculada na Conservatória de Et e Luxemburgo sob o no.22.232 
 
 
 
 

Espírito Santo Financial Group S.A. confirma que foi admitida em gestão 
controlada pelos tribunais de Luxemburgo 



 
Société Anonyme 

Registered Office: 22/24 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 22.232 

  
 

### 

 
The Espírito Santo Financial Group provides, through its subsidiaries, a global and diversified range of 

financial services to its clients including Commercial banking, Insurance, Investment banking, Stockbrokerage and Asset management in 

Portugal and internationally. For additional information on Espírito 
Santo Financial Group, its subsidiaries, operations and results, please visit the Company’s website on 

www.esfg.com 

 
ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. CONFIRMA QUE FOI ADMITIDA EM 

GESTÃO CONTROLADA PELOS TRIBUNAIS DO LUXEMBOURGO 
 

Tradução do original em inglês do comunicado. 
Em caso de dúvida ou discrepância é favor consultar o documento original. 

 
 
Luxemburgo/Portugal – 29 de Julho de 2014 – Espírito Santo Financial Group S.A. 
(“ESFG” ou “A Companhia”) (NYSE Euronext Lisbon: ESF; Bloomberg: ESF PL; 
Reuters ESF LS) confirma a sua admissão em Gestão Controlada sob a alçada da 
lei Luxemburguesa. 
 
Espírito Santo Financial Group S.A. foi admitida em Gestão Controlada (“Gestion 
Contrôlée”) conforme a decisão do Tribunal do Luxemburgo que foi anunciada esta 
manhã, 29 de Julho de 2014. A decisão do Tribunal inclui a indigitação de um juiz 
para conduzir o processo. 
 
Esta decisão vem no seguimento do pedido de ESFG feito a 24 de Julho de 2014 
aos Tribunais Luxemburgueses. A razão deste pedido de Gestão Controlada 
provém do reconhecimento da incapacidade da Companhia em cumprir as suas 
obrigações para com o programa de papel comercial e outras obrigações da 
empresa. 
 
A gestão controlada é possível nas circunstâncias em que se abre uma perspectiva 
para o negócio da empresa que se encontra actualmente em dificuldades e incapaz 
de cumprir as suas obrigações, de modo a ser reestructurada; este procedimento 
facilitará uma transferência ordeira dos activos no melhor interesse de todos os 
credores. 
 
Conforme as regras, todos os procedimentos ou actos, mesmo os iniciados por 
credores privilegiados (incluindo credores sob benefício de garantias ou com 
penhoras) estão suspensos. Aguarda-se que o Juiz tome a sua decisão sobre a 
ESFG no dia 6 de Outubro de 2014. 
 
O mesmo Tribunal anunciou a 29 de Julho de 2014 que Rio Forte S.A., uma das 
principais accionistas da ESFG foi igualmente admitida em Gestão Controlada. 
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