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SUMÁRIO  

Os sumários são compostos por requisitos de divulgação conhecidos como “Elementos”. Estes elementos 

encontram-se numerados nas Secções A – E (A.1 – E.7). O presente sumário contém todos os Elementos que 

devem ser incluídos num sumário para este tipo de valores mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os 

Elementos têm de ser incluídos, poderão existir alguns hiatos na sequência da numeração dos Elementos. Ainda 

que seja exigível a inclusão de um determinado Elemento no sumário devido ao tipo de valores mobiliários e 

Emitente, é possível que não possa ser fornecida nenhuma informação relevante no que diz respeito a esse 

Elemento. Nesse caso, será incluída no sumário uma breve descrição do Elemento com a menção de “Não 

aplicável”. 

 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Advertência  O presente sumário deve ser lido como uma introdução ao Prospeto; 

 Qualquer decisão de investimento nas Obrigações  deve basear-se 

numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor; 

 Sempre que for apresentada em tribunal uma ação relativa à 

informação contida no Prospeto nos termos da legislação nacional dos 

Estados-Membros, o investidor reclamante poderá ter de suportar os 

custos de tradução do Prospeto antes do início do processo judicial; e 

 Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 

apresentado o presente sumário, incluindo qualquer tradução do 

mesmo, mas apenas se o sumário for enganador, inexato ou incoerente 

quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto ou não 

fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, 

as informações fundamentais para ajudar os investidores a decidir se 

devem investir nas Obrigações. 

A.2 Autorização A. As Obrigações poderão ser oferecidas em circunstâncias em que não existe 

isenção da obrigação de publicação de um prospeto, nos termos da Diretiva dos 

Prospetos (a Oferta). 

B. Autorização: Não aplicável. Esta oferta pública será realizada somente pelo 

Banco Santander Totta, S.A. (atuando como Emitente e Colocador), pelo que, 

o Emitente não consente que outras entidades utilizem o Prospeto no âmbito 

desta oferta pública de Obrigações. 
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Secção B – Emitente 

B.1 Designação legal e 

comercial do 

Emitente 

Banco Santander Totta, S.A., atuando através da sua sede em Lisboa (doravante 

“BST”, o “Emitente” ou “Banco”). 

B.2 Sede/ Forma Legal/ 

País de Constituição 

C. O Emitente foi constituído sob a forma de sociedade anónima e como 

instituição de crédito, registada e constituída em Portugal nos termos do Código 

das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei 262/86, de 2 de setembro de 1986, 

conforme alterado), sendo as suas atividades reguladas pelo Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 

298/92, de 31 de dezembro de 1992, conforme alterado. 

B.4b Informação sobre 

tendências 

Não aplicável. Não são conhecidas quaisquer tendências, incertezas, exigências, 

compromissos ou quaisquer outros eventos que razoavelmente possam causar 

uma alteração material das perspetivas do Emitente para o presente exercício.  

B.5 Descrição do Grupo O Emitente é a sociedade-mãe de várias subsidiárias. 

O quadro seguinte contém a descrição do grupo do Emitente (o Grupo BST, 

que inclui, por razões de clareza, o Emitente, as suas subsidiárias consolidadas 

e a sua sociedade holding (Santander Totta, SGPS, S.A.)). 

 

 

B.9 Previsão de Lucros Não aplicável – Não foram feitas previsões ou estimativas de lucros neste 

Prospeto. 

B.10 Reservas do Não aplicável – Os relatórios de auditoria incluídos no Prospeto não contêm 

SANTUSA

69,76%

99,848%

SANTANDER TOTTA, 
SGPS

SANTANDER TOTTA 
SEGUROS

98,38% 100%1%

TOTTAURBE

100% SANTOTTA 
INTERNACIONAL

100%

TOTTA IRELAND
100%

100%

TOTTA & AÇORES
FINANCING

TOTTA & AÇORES, 
INC

(NEWARK)

100%

SERFIN
100%

10% SANTANDER 
PRIVATE EQUITY

90%

BST INTERNACIONAL 
BANK

100%

TAXAGEST

1,525%

99%

99,566%

0,434%

AEGON SANTANDER 
VIDA

AEGON SANTANDER 
NÃO VIDA

49%

49%

Banif International 
Bank Ltd

100%



3 

 

Relatório de 

Auditoria 

quaisquer reservas. 

B.12 Informação 

Financeira 

Fundamental 

Selecionada 

Informação Financeira 

O quadro infra apresenta um sumário da informação extraída das demonstrações 

financeiras auditadas do Emitente para cada um dos dois anos terminados em 31 

de dezembro de 2014 e em 31 de dezembro de 2015: 

 

O quadro infra apresenta um sumário da informação extraída das demonstrações 

da posição financeira auditadas do Emitente a 31 de dezembro de 2014 e a 31 

de dezembro de 2015: 

 

 

Declaração negativa de alterações adversas significativas ou materiais  

Não ocorreram alterações significativas na posição financeira ou comercial do 

Emitente ou do Grupo BST desde 31 de dezembro de 2015 e não ocorreram 

alterações significativas adversas na posição financeira ou nas perspetivas do 

Emitente desde 31 de dezembro de 2015. 
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B.13 Acontecimentos 

recentes 

Não aplicável. Não se verificaram acontecimentos recentes relativos ao 

Emitente que sejam materialmente relevantes para a avaliação da solvência do 

Emitente desde a publicação dos seus resultados consolidados auditados a 31 de 

dezembro de 2015. 

B.14 Dependência de 

Outras Entidades do 

Grupo 

O Emitente é controlado pela Santander Totta, SGPS, S.A., que por sua vez é 

indireta e integralmente detido pelo Banco Santander, S.A. e, como tal, o 

Emitente é indireta e integralmente detido pelo Banco Santander, S.A.. 

Ver ponto B.5 supra. 

B.15 Principais atividades  A atividade comercial bancária do Emitente está dividida em quatro principais 

áreas de negócio: 

(i) particulares e trabalhadores independentes; 

(ii) pequenas e médias empresas; 

(iii) empresas e clientes institucionais; e  

(iv) indivíduos com elevado património líquido (Private Banking e Select). 

O Emitente desenvolve também uma atividade internacional através de uma 

rede de unidades que compreendem, entre outros, escritórios de representação, 

instituições de transferências de fundos e sucursais (como as sucursais de 

Londres e de Porto Rico). 

B.16 Acionistas em 

posição de controlo 

Os acionistas maioritários do Emitente são a Santander Totta, SGPS, S.A. 

(detendo aproximadamente 98,38 por cento) e a Taxagest, SGPS, S.A. (detendo 

aproximadamente 1,53 por cento). Ambos os acionistas são indireta e 

integralmente detidos pelo Banco Santander, S.A. e, por isso, o Emitente é 

indireta e integralmente detido pelo Banco Santander, S.A.. 

B.17 Notações de Risco  Ao Emitente foi atribuída a notação de longo prazo de “Ba1” com outlook 

estável pela Moody’s Investors Services Ltd. (“Moody’s”), “BB+” com outlook 

estável pela Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited 

(“S&P”), “BBB” com outlook estável pela Fitch Ratings Limited (“Fitch”) e 

“BBB (high)” com outlook estável pela DBRS, Inc. (“DBRS”). 

As Obrigações a emitir não serão objeto de notação de risco. 

A notação de risco não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção 

da titularidade de valores mobiliários e pode, a qualquer momento, ser objeto de 

suspensão, redução ou supressão pelas respetivas agências de notação de risco. 
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Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Descrição das 

Obrigações/ 

Número de 

Identificação 

(ISIN) 

As Obrigações são Obrigações Subordinadas com Taxa Fixa de 7,5% e 

reembolso em 6 de outubro de 2026, com o valor nominal global de até 

€ 205.000.000.  

Número(s) de Identificação do Valor Mobiliário:  

Código ISIN: PTBSREOM0028 

C.2 Moeda  As Obrigações são denominadas em euros (€). 

C.5 Restrições à 

transmissibilidade 

Não aplicável – Não existem restrições à livre transmissibilidade das 

Obrigações. Será solicitada a admissão à negociação das Obrigações nos 

mercados regulamentados da Euronext Lisbon e da Bolsa do Luxemburgo. Se 

estas solicitações forem aprovadas, as Obrigações serão livremente 

transacionadas nesses mercados. 

C.8  Direitos Inerentes 

às Obrigações, 

incluindo a 

Classificação e as 

Limitações a esses 

Direitos 

Estatuto e Subordinação (Classificação) 

As Obrigações são obrigações diretas, não garantidas e subordinadas do 

Emitente, são e serão graduadas pari passu entre si e, pelo menos, pari passu 

com as demais obrigações atuais e futuras que constituam fundos próprios de 

nível 2 do Emitente ou que, de acordo com a lei ou os seus termos, sejam 

graduadas pari passu com as Obrigações (se aplicável). 

No caso de liquidação ou insolvência do Emitente, os direitos dos 

Obrigacionistas face ao Emitente relativamente ao pagamento de capital e juros 

ao abrigo das Obrigações serão (na medida em que tal seja permitido pela lei 

portuguesa): (i) subordinados às pretensões de todos os Credores Séniores do 

Emitente, (ii) graduados, pelo menos, pari passu, com os direitos dos titulares 

das obrigações do Emitente que constituam instrumentos de fundos próprios de 

nível 2 do Emitente ou que, por lei ou pelos seus termos, sejam graduados pari 

passu com as Obrigações, e (iii) graduados acima das pretensões dos titulares 

de instrumentos de fundos próprios de nível 1 do Emitente, das pretensões dos 

titulares dos demais instrumentos do Emitente que, por lei ou pelos seus termos, 

sejam subordinados às Obrigações ou aos fundos próprios de nível 2 do 

Emitente, e das pretensões dos detentores da totalidade do capital social do 

Emitente. 

Credores Séniores significa os credores do Emitente (a) que sejam 

depositantes e/ou outros credores não subordinados do Emitente ou (b) cujos 

créditos sejam subordinados às pretensões de outros credores do Emitente, que 

não os credores (i) cujos créditos sejam relativos a fundos próprios de nível 1 

ou a fundos próprios de nível 2 do Emitente ou (ii) cujos créditos sejam,  por lei 

ou pelos seus termos, graduados pari passu com os créditos dos Obrigacionistas 

ou subordinados a estes. 
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Fundos próprios de nível 1 e fundos próprios de nível 2 têm, cada um, o 

significado respetivo que lhes é atribuído nos termos do Regulamento (UE) 

575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 

conforme alterado (“CRR”). 

D. Tributação 

Todos os pagamentos relativos às Obrigações serão efetuados pelo Emitente 

considerando o seu montante bruto e sem quaisquer retenções na fonte nos 

termos da legislação portuguesa. Caso alguma retenção a título de imposto 

venha a ter lugar, o Emitente, salvo em certas circunstâncias específicas, terá de 

pagar o montante adicional para compensar os valores retidos. 

Situações de Incumprimento 

Caso um processo de falência ou de insolvência seja iniciado ou uma ordem 

seja emitida ou uma deliberação seja validamente tomada tendo em vista a 

dissolução do Emitente (exceto se tiver sido aprovada previamente pelo 

Representante Comum (conforme definido infra, se existir) ou através de uma 

deliberação extraordinária dos Obrigacionistas)), o Representante Comum 

poderá, de forma discricionária, ou deverá, se para tal for instruído através de 

uma deliberação extraordinária dos Obrigacionistas, comunicar ao Emitente 

que as Obrigações estão, pelo que se tornaram, imediatamente vencidas e em 

dívida juntamente com quaisquer juros corridos e não pagos até à data do 

reembolso (exclusive).  

Adicionalmente, se o Emitente incumprir alguma das suas obrigações em 

relação às Obrigações, o Representante Comum poderá instituir os 

procedimentos que considere adequados para garantir o cumprimento de tais 

obrigações, desde que o Emitente não seja, em virtude de tais procedimentos, 

obrigado a pagar nenhum valor ou valores antecipadamente. 

Não obstante o Representante Comum comunicar que as Obrigações estão 

imediatamente vencidas e são devidas, o Emitente apenas poderá reembolsar 

essas Obrigações previamente à sua maturidade com o prévio consentimento ou 

autorização da Autoridade Relevante.  

Autoridade Relevante significa o Banco Central Europeu ou outra entidade 

(em Portugal ou em outro local) com competência principal pela supervisão 

prudencial do Emitente.  

 

Assembleias de Obrigacionistas 

As condições das Obrigações contêm disposições relativas à convocação de 

assembleias de titulares das Obrigações para deliberar sobre assuntos que 

podem afetar os seus interesses no geral. Estas disposições permitem que 

determinadas maiorias vinculem todos os titulares, incluindo Obrigacionistas 

que não compareceram e não votaram nessas assembleias e titulares que 
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votaram de forma contrária à maioria. 

Lei aplicável 

As Obrigações, e as obrigações delas emergentes, serão reguladas e serão 

interpretadas de acordo com a Lei Portuguesa. 

C.9 Juro/Reembolso Juros 

As Obrigações pagam juros a partir de 6 de outubro de 2016 (“Data de 

Emissão”) a uma taxa fixa de 7,5 por cento ao ano, numa base Actual/365. A 

rendibilidade (yield) das Obrigações é de 7,5 por cento. O juro é pago anual e 

postecipadamente a 6 de outubro de cada ano. O primeiro pagamento de juros 

(correspondendo a um montante bruto de € 75 por Obrigação, sujeito às 

condições fiscais aplicáveis) será efetuado a 6 de outubro de 2017. Cada 

investidor poderá solicitar ao BST informações quanto ao correspondente 

rendimento líquido, líquido de impostos.  

Reembolso 

Exceto se adquiridas e canceladas ou previamente reembolsadas, as Obrigação 

serão reembolsadas ao par a 6 de outubro de 2026. 

As Obrigações podem, em determinadas circunstâncias, ser antecipadamente 

reembolsadas a um valor correspondente a 100% do respetivo valor nominal 

acrescido dos juros corridos, caso ocorram certas alterações fiscais ou se as 

Obrigações deixarem de qualificar como fundos próprios de nível 2 do 

Emitente, em qualquer caso, mediante o prévio consentimento ou aprovação da 

Autoridade Relevante. 

Representante dos Obrigacionistas  

Os Obrigacionistas poderão, a todo o tempo, designar e destituir um 

Representante Comum através de uma Deliberação Extraordinária. Tal como a 

expressão é aqui utilizada, Representante Comum significa uma sociedade de 

advogados, uma sociedade de revisores de contas, um intermediário financeiro, 

uma entidade autorizada a prestar serviços de representação de investidores em 

algum Estado-Membro da União Europeia ou uma pessoa singular dotada de 

capacidade jurídica plena (que não seja titular de Obrigações), que possa ser 

designado pelos Obrigacionistas nos termos do artigo 358.º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

E. C.10 Componentes 

Derivados no 

Pagamento de 

Juros 

Não aplicável – Não existe qualquer componente de instrumentos derivados no 

pagamento de juros. 

C.11 

 

F. Admissão à 

Negociação  

Será solicitada pelo Emitente (ou por alguém em sua representação) a admissão 

à negociação das Obrigações no mercado regulamentado da Euronext Lisbon. 

Será também solicitada a admissão à negociação das Obrigações no mercado 
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regulamentado da Bolsa do Luxemburgo para a sua cotação na Lista Oficial da 

Bolsa de Luxemburgo. Não é assegurado que os referidos pedidos de admissão 

à negociação referidos sejam aprovados (ou, caso venham a ser, que o sejam na 

Data de Emissão).  

 

Secção D – Riscos 

D.2 Riscos Específicos 

do Emitente 

Ao investir nas Obrigações os investidores assumem o risco de que o Emitente 

se possa tornar insolvente ou, de outra forma, ficar impedido de efetuar os 

pagamentos devidos a respeito das Obrigações. Existe uma série de fatores que, 

de forma individual ou conjunta, poderão conduzir à incapacidade do Emitente 

de cumprir com todos os pagamentos devidos. Não é possível identificar todos 

os fatores ou determinar quais são mais prováveis de ocorrer, uma vez que o 

Emitente poderá não ter conhecimento de todos os fatores relevantes e certos 

fatores considerados como não materiais podem tornar-se materiais em 

resultado de eventos que ocorram fora do controlo do Emitente. O Emitente 

identificou um conjunto de fatores que poderão influenciar de forma 

materialmente adversa o seu negócio e a sua capacidade de realização de 

pagamentos devidos. Estes fatores incluem: 

O Emitente é muito sensível às alterações na economia portuguesa, que 

atravessa um processo de significativas reformas económicas que poderão 

aumentar a incerteza a curto prazo. As condições macroeconómicas de 

Portugal poderão influenciar o comportamento e a condição financeira dos 

clientes do Grupo BST e, consequentemente, a procura por produtos e serviços 

que o Grupo BST ofereça e, por isso, poderão ter um impacto materialmente 

adverso nas atividades comerciais, na condição financeira e no resultado das 

operações do Emitente. 

Portugal poderá estar sujeito a uma revisão subsequente da notação de 

risco atribuída pelas agências de notação de risco, com implicações ao nível 

do financiamento da economia e da atividade do Emitente. Devido à estreita 

ligação entre a atividade dos bancos portugueses e o risco perceptível a respeito 

de Portugal, a revisão em baixa das notações de risco da divida soberana poderá 

desencadear uma revisão em baixa da notação de risco dos bancos portugueses, 

incluindo a do Emitente. 

O Grupo BST está condicionado na sua capacidade de obter financiamento 

junto dos mercados e o seu financiamento e liquidez poderão depender do 

BCE. O Banco Central Europeu (“BCE”) atualmente disponibiliza 

financiamento aos bancos europeus que satisfazem determinadas condições para 

obter esse financiamento, incluindo através da concessão de garantias sobre 

ativos elegíveis. Pese embora a melhoria na capacidade de acesso aos mercados 

financeiros, as condições de financiamento para os bancos portugueses (entre os 

quais se inclui o Emitente) são ainda condicionadas. Ainda que o Grupo BST 
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tenha vindo a implementar medidas destinadas a diversificar as suas fontes de 

financiamento para além do BCE, esta situação representa um risco de aumento 

dos custos de financiamento e, por conseguinte, poderá influenciar de forma 

materialmente adversa as atividades comerciais, a condição financeira e o 

resultado das operações do Emitente. 

A crise da dívida soberana na Zona Euro tem sido, e poderá continuar a 

ser, uma fonte de turbulência para os mercados e para o desenvolvimento 

da atividade económica em geral, com impacto na atividade do Emitente, 

tendo igualmente contribuído para a instabilidade política e tensões entre 

países. O desempenho e negócio do Grupo BST estão, e poderão continuar a 

ser, negativamente afetados pelas atuais condições económicas locais e globais 

e pelas adversas percepções dessas condições e futuras perspetivas económicas. 

O reforço dos mecanismos de controlo e a resolução de desequilíbrios 

macroeconómicos fundamentais na União Europeia (“UE”) é unilateral e 

inovador, mas soluções exigentes para o quadro regulador e de supervisão, 

a curto prazo, poderão limitar a conjuntura económica, com consequências 

negativas para a atividade bancária. Estas condições poderão influenciar de 

forma materialmente adversa o preço dos ativos, o risco de crédito das 

contrapartes, incluindo Estados soberanos, a pressão nos custos de 

financiamento, mudanças na estrutura de concorrência do mercado e 

disponibilidade de empréstimos, o que influenciará em geral a atividade e os 

resultados dos bancos portugueses e, em particular, do Emitente. 

O Emitente está exposto à depreciação de ativos imobiliários. 

O Emitente poderá ser sujeito a um regime de exceção para proteção de 

credores hipotecários em sérias dificuldades económicas. Qualquer regime 

de exceção que possa ser adotado, incluindo a possibilidade de tais regras 

exigirem que, em alguns casos, as instituições financeiras sejam obrigadas a 

aceitar a entrega dos bens como forma de regularização de dívidas dos clientes, 

poderá ter um impacto materialmente adverso nas atividades comerciais, na 

condição financeira e no resultado das operações do Emitente. 

A turbulência nos principais mercados financeiros, especialmente nos 

mercados interbancário e de dívida, poderá afetar a posição de liquidez do 

Emitente e a sua capacidade para aumentar o volume de empréstimos. Se 

as atuais condições de mercado se deteriorarem, especialmente se tal ocorrer 

durante um extenso período de tempo, poderá haver lugar a uma redução do 

crédito disponível, a uma redução da qualidade do crédito e a um aumento do 

incumprimento da dívida, situações que poderão ter um efeito materialmente 

adverso na atividade comerciais do Emitente, na sua condição financeira e nos 

resultados das operações. 

As resoluções da União Europeia relativas ao quadro para a Resolução e 

Recuperação Bancária (“Quadro de Gestão de Crises”) poderão restringir 

as operações do Grupo BST e provocar um aumento nos seus custos de 
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refinanciamento. 

Potencial impacto das medidas de resolução aplicadas pelo Banco de 

Portugal. O financiamento do Fundo de Resolução e o resultado de quaisquer 

alienações efetuadas pelo Fundo de Resolução ou por sua conta serão, em 

ultima análise, suportados pelas instituições às quais se exige o financiamento 

do Fundo de Resolução, incluindo o Emitente.  

A União Europeia adotou uma diretiva relativa aos sistemas de garantia de 

depósitos aplicável em toda a UE e que poderá resultar em custos 

adicionais a incorrer pelo Grupo BST. 

Pese embora o Emitente acredite que está em posição de continuar a 

competir no mercado bancário português, não existe qualquer garantia de 

que possa continuar a concorrer efetivamente no mercado em que opera, 

ou que será capaz de manter ou aumentar o nível de resultados das suas 

operações. 

O Emitente poderá ser adversamente afetado por alterações regulatórias 

ou outros desenvolvimentos políticos em Portugal, na UE ou em outros 

países estrangeiros em que opere. 

As obrigações de curto prazo do Emitente para com os seus clientes 

poderão exceder os seus ativos de elevada liquidez. Uma vez que o Emitente 

depende de algumas fontes de financiamento, não existe qualquer garantia de 

que, na eventualidade de uma súbita ou inesperada escassez de fundos nos 

mercados em que o Emitente opera, o Emitente será capaz de manter os seus 

níveis de financiamento sem incorrer em custos de financiamento mais elevados 

ou liquidar certos ativos. 

Riscos relativos à qualidade do crédito e às condições económicas gerais são 

inerentes ao negócio do Emitente. Alterações adversas na qualidade do crédito 

dos mutuários e contrapartes do Emitente ou uma deterioração geral da situação 

económica portuguesa, ou em resultado de riscos sistémicos do sistema 

financeiro, poderão reduzir a recuperabilidade e o valor dos ativos do Emitente 

e exigir um reforço das provisões para perdas de crédito. 

Os problemas financeiros enfrentados pelos clientes do Emitente poderão 

afetar adversamente o Emitente. Estes problemas poderão aumentar os rácios 

de incumprimento do Emitente, prejudicar os empréstimos e outros ativos 

financeiros do Emitente e resultar no decréscimo da procura de crédito em 

geral.  

O Emitente poderá gerar receitas de comissões e serviços tarifados 

inferiores. Uma recessão de mercado que reduza o valor dos portfólios dos 

clientes do Emitente ou que aumente o montante de levantamentos reduziria as 

receitas que o Emitente recebe pela gestão de ativos e banca privada e serviços 

de custódia. 

Riscos associados à implementação, pelo BST, das suas políticas de gestão 
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de risco. 

As operações e resultados do Emitente estão dependentes da solidez de 

outras instituições financeiras. O Emitente está exposto a diversas 

contrapartes no decurso normal da sua atividade; por isso, a sua exposição a 

contrapartes na indústria de serviços financeiros é significativa.  

A atividade do Emitente está sujeita a risco de crédito. 

A atividade do Emitente está sujeita a risco de mercado. 

A atividade do Emitente está sujeita a risco operacional. 

A atividade do Emitente está sujeita a risco tecnológico. 

A atividade do Emitente está sujeita a risco reputacional. 

Riscos relativos às regras respeitantes à formação de imparidades e 

provisões. 

O Relatório do Auditor anexo às demonstrações financeiras consolidadas 

auditadas do BST relativa ao ano financeiro findo a 31 de dezembro de 

2014 contem a seguinte ênfase: 

“Conforme explicitado em detalhe na Nota 50 do Anexo às demonstrações 

financeiras consolidadas, encontram-se pendentes de decisão junto de tribunais 

ingleses diversas ações judiciais que o Banco intentou em 2013 envolvendo 

algumas empresas do setor público português dos transportes relativamente â 

validade e ao carácter vinculante de um conjunto de contratos de swap de taxa 

de juro celebrados entre as partes em exercícios anteriores. Por outro lado, 

durante o exercício de 2014, foram interpostas junto de tribunais portugueses 

por parte de algumas entidades integrantes do Governo Regional da Madeira 

ações judiciais contra o Banco questionando igualmente a validade e o 

carácter vinculante de alguns contratos de swap de taxa de juro celebrados 

com o mesmo em exercícios anteriores. Em 31 de dezembro de 2014, o justo 

valor positivo daqueles contratos de swap, os juros cujo pagamento se encontra 

suspenso e os juros que estão agora a ser objeto de um pedido de devolução 

são apresentados na acima referida Nota. Conforme indicado na Nota 50, é 

convicção do Conselho de Administração do Banco, suportado pela opinião dos 

seus consultores legais ingleses e portugueses, que o desfecho daquelas ações 

judiciais lhe será favorável, razão pela qual não foram constituídas quaisquer 

provisões nas demonstrações financeiras consolidadas anexas.” 

O Relatório do Auditor anexo às demonstrações financeiras consolidadas 

auditadas do BST relativa ao ano financeiro findo a 31 de dezembro de 

2015 contem as seguintes ênfases:  

“Conforme descrito em maior detalhe na Nota 50 do Anexo às demonstrações 

financeiras consolidadas, em 2013 o Banco requereu junto do tribunal 

competente, o Tribunal Comercial de Londres, a declaração judicial da 

validade de um conjunto de contratos de swap de taxa de juro celebrados em 
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exercícios anteriores com empresas de transportes do setor público português. 

Em março de 2016 foi conhecida a sentença deste Tribunal, a qual deu razão 

aos pedidos do Banco de declaração de validade desses contratos e condenou 

as referidas empresas ao pagamento dos fluxos vencidos. Este processo 

encontra-se em fase de recurso, por iniciativa das empresas de transportes. Por 

outro lado, em 2014 algumas entidades integrantes do Governo Regional da 

Madeira propuseram junto de Tribunais portugueses cinco ações judiciais 

contra o Banco, questionando a validade e o carácter vinculante de alguns 

contratos de swap de taxa de juro celebrados com o Banco em exercícios 

anteriores. Até ã presente data, todas as decisões proferidas nestas ações têm 

sido favoráveis ao Banco, incluindo decisões de segunda e de terceira 

instância, estando uma das ações já concluída a favor do Banco. Em 31 de 

dezembro de 2015, o justo valor positivo de todos os contratos de swap em 

causa, os fluxos cujo pagamento se encontra suspenso e os fluxos já pagos, cuja 

devolução pedida pelas empresas foi recusada na sentença proferida pelo 

Tribunal Comercial de Londres, são apresentados na Nota acima referida. É 

convicção do Conselho de Administração do Banco, suportado pela opinião dos 

seus consultores legais ingleses e portugueses, pelo teor da sentença do 

Tribunal Comercial de Londres e pelas decisões até ã data dos Tribunais 

portugueses, que o desfecho das ações judiciais em causa lhe será favorável, 

razão pela qual não foram constituídas quaisquer provisões nas demonstrações 

financeiras consolidadas anexas. 

O resultado na compra de parte significativa do negócio do Banif – Banco 

Internacional do Funchal, SA (Banif) em 20 de dezembro de 2015 foi 

determinado com base na estimativa do justo valor dos ativos adquiridos e 

passivos assumidos ou de acordo com as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro aplicáveis para alguns ativos e passivos em que aquele não é o 

principio de mensuração previsto na FRS 3 – Concentração de Atividades 

Empresariais (Nota 1.4) A sua determinação teve em consideração a 

informação obtida até á data de aprovação das demonstrações financeiras de 

31 de dezembro de 2015 pelo Conselho de Administração do Banco, sendo 

ainda provisória para alguns ativos e passivos. A este respeito são de referir, 

entre outros, os seguintes aspetos. (i) o "perímetro" da operação, ou seja, os 

direitos e obrigações que constituem os ativos, passivos, elementos 

extrapatrimoniais e ativos sob gestão alienados ao Banco, não está ainda 

totalmente confirmado pelo Banco de Portugal; (ii) o Banco não reconheceu os 

impostos diferidos ativos, no montante de 273 milhões de euros, que fazem 

parte do perímetro que consta do último balanço provisório apresentado pelo 

Banco de Portugal a 18 de março de 2016 e cuja dedução a lucros futuros do 

Banco está prevista na definitive offer do Banco aceite no âmbito da medida de 

resolução aplicada ao Banif, nomeadamente, por não ter obtido ainda a 

autorização do Ministro das Finanças requerida nos termos do artigo 145° AU 

do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras: (iii) 

para alguns ativos e passivos financeiros é ainda necessária mais informação 

sobre os fluxos de caixa futuros estimados para determinação do seu justo valor 
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à data da compra; e (iv) existem contingências cuja quantificação definitiva 

requer a obtenção de informação adicional sobre eventos passados. Nos termos 

da IFRS 3 o Banco tem um período máximo de um ano contado a partir da data 

de aquisição para obter a informação em falta e eventualmente corrigir de 

forma retrospetiva o valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos e, 

consequentemente, o resultado determinado na compra.” 

D.3 Riscos Específicos 

das Obrigações  

Existem adicionalmente riscos associados com as Obrigações, incluindo os 

seguintes: 

As Obrigações são obrigações subordinadas do Emitente: As Obrigações 

serão obrigações não garantidas e subordinadas do Emitente. No caso de 

insolvência ou liquidação do Emitente, os créditos relativos às Obrigações serão 

graduados abaixo dos créditos de todos os depositantes e de outros credores não 

subordinados do Emitente. Se o Emitente vier a ser liquidado, dissolvido ou 

extinto, os ativos do Emitente estarão disponíveis para cumprimento dos 

compromissos relativos às Obrigações apenas e só na medida em que existam 

quaisquer ativos remanescentes após a satisfação plena de todos os créditos 

graduados de forma sénior. 

Os direitos de execução em relação às Obrigações são limitados: A única 

solução disponível aos Obrigacionistas face ao Emitente para a recuperação de 

montantes devidos a respeito de qualquer pagamento de capital ou de juros em 

relação às Obrigações será a propositura de ação ou abertura de processo de 

liquidação do Emitente e/ou participar em qualquer processo de liquidação, 

sujeito à lei aplicável em vigor. 

As Obrigações poderão estar sujeitas à absorção de prejuízos aquando da 

aplicação geral de medidas de recapitalização interna ou no ponto de 

inviabilidade do Emitente: A Diretiva 2014/59/UE consagra que as 

Obrigações poderão estar sujeitas à absorção de prejuízos por não-viabilidade, 

além da aplicação geral da medida de recapitalização interna. 

Em certas circunstâncias, o Emitente (verificadas determinadas condições) 

pode reembolsar todas as Obrigações e o investidor pode não conseguir 

reinvestir o produto desse reembolso a uma taxa de retorno equivalente à 

que é aplicável às Obrigações. O Emitente poderá (verificadas determinadas 

condições, incluindo o prévio consentimento ou autorização da Autoridade 

Relevante) proceder ao reembolso de todas as Obrigações, a todo o tempo, ao 

par acrescido de quaisquer juros corridos e não pagos, se (a) em resultado de 

uma alteração na legislação aplicável ou qualquer alteração na aplicação ou 

interpretação oficial da mesma, os pagamentos relativos às Obrigações (i) 

deixarem de ser parcial ou totalmente dedutíveis para efeitos fiscais em Portugal 

ou (ii) passarem a estar sujeitos a retenção na fonte em Portugal e ao Emitente 

passar a ser exigido um pagamento adicional (gross-up); ou (b) em resultado de 

alterações na classificação regulatória das Obrigações nos termos da 

regulamentação bancária aplicável, as Obrigações deixem de ser classificadas 
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como fundos próprios de nível 2 do Emitente. 

Considerando que as Obrigações são detidas através de contas dos 

Membros Afiliados da Interbolsa, os investidores terão de confiar nos 

vários procedimentos aplicados pela Interbolsa. 

As Obrigações são regidas pelo Código das Sociedades Comerciais 

Português e as condições das Obrigações contêm disposições que permitem 

a sua modificação sem ser necessário obter o consentimento de todos os 

Obrigacionistas. As condições das Obrigações preveem a convocação de 

assembleias de Obrigacionistas nas quais, sujeito à verificação de certos 

requisitos relativos à realização das mesmas, os Obrigacionistas presentes e 

votantes poderão aprovar alterações às condições das Obrigações de forma a 

vincular a totalidade dos obrigacionistas (presentes ou não e votantes a favor ou 

contra) desde que seja alcançada a maioria necessária e essas alterações poderão 

ter um efeito materialmente adverso nas Obrigações e/ou nos direitos dos 

Obrigacionistas com relação às Obrigações.  

As Obrigações podem vir a ser sujeitas a retenção na fonte em 

circunstâncias em que o Emitente não seja obrigado a compensar esses 

pagamentos (gross-up) e daqui poderá resultar que os Obrigacionistas 

venham a receber um montante de juro inferior ao expectável, o que 

poderá afetar de forma significativamente adversa o valor que os mesmos 

irão receber ao abrigo das Obrigações. 

O valor das Obrigações poderá vir a ser adversamente afetado por uma 

alteração na lei portuguesa ou na prática administrativa. 

Não é possível garantir que um mercado secundário para as Obrigações se 

desenvolva: As Obrigações não têm um mercado de negociação estabelecido 

após a sua emissão e este poderá nunca vir a desenvolver-se. Se um mercado se 

vier a desenvolver, poderá não ser muito líquido. O preço de mercado das 

Obrigações poderá ou subir, e os Obrigacionistas poderão não ter a 

oportunidade de vender as suas Obrigações ou poderão apenas conseguir vende-

las com perdas.  

Caso a moeda do país de origem de um investidor não seja o euro, o mesmo 

poderá encontrar-se sujeito a que variações das taxas de câmbio venham a 

afetar de forma adversa o valor das Obrigações por si detidas. 

Adicionalmente, a imposição de restrições cambiais pode ter como 

resultado que um investidor não venha a receber pagamentos devidos nas 

Obrigações. 

O valor das Obrigações pode vir a ser adversamente afetado por oscilações 

das taxas de juros do mercado. 

A notação de risco atribuída ao Emitente pode não refletir todos os riscos 

associados a um investimento nas Obrigações. 
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Secção E – Oferta 

E.2b Utilização dos 

Resultados 

Os rendimentos líquidos da emissão de Obrigações serão aplicados pelo 

Emitente para atender às suas necessidades empresariais gerais, entre as quais se 

inclui o fim lucrativo. 

E.3 Termos e 

Condições da 

Oferta 

As Obrigações são oferecidas em Portugal a pessoas singulares que sejam 

investidores não qualificados que (a) fossem clientes do Banif – Banco 

Internacional do Funchal, S.A. (“Banif”) à data de 20 de dezembro de 2015, e 

(ii) fossem titulares àquela data e continuem a deter até à data na qual os  

resultados da Oferta serão apurados, que está prevista ter lugar em 3 de outubro 

de 2016, em contas de valores mobiliários junto do Banif, Banif – Banco de 

Investimento, S.A. e Banif International Bank, Ltd., pelo menos, de uma das 

seguintes obrigações emitidas pelo Banif: 

 ISIN:  XS0239804445 (Banif Float 30DEZ2015); 

 ISIN:  PTBCAFXE0007 (BCA CAIXA SUBORDINADAS 2006/2016 TX 

VAR);  

 ISIN:  PTBCAIXE0004 (BCA CAIXA SUBORDINADAS 2007/2017); 

 ISIN:  PTBAFOXE0003 (BANIF 2008/2018 CAIXA SUBORDINADAS); 

 ISIN:  PTBAFHOM0011 (BANIF SUBORDINADAS 2012/2019); 

 ISIN:  PTBAFQOM0002 (BANIF 2009/2019 SUBORDINADAS); 

 ISIN:  PTBAFEOM0022 (OBRIGAÇÕES BANIF 2014/2024 – USD); 

 ISIN: PTBAFMOM0014 (OBRIGAÇÕES SUBORDINADAS BANIF 

2015/2025) 

(conjuntamente, as “Obrigações Banif”). 

O preço de emissão das Obrigações é 100 por cento do seu valor nominal (o 

“Preço de Emissão”). 

Valor da Oferta: Preço de Emissão. 

Condições de atribuição das Obrigações: 

1. O montante mínimo de investimento é € 1.000 (“Investimento Mínimo”); 

2. O número máximo de Obrigações que cada investidor poderá subscrever 

corresponde ao montante global nominal de Obrigações Banif detidas por 

esse investidor à data de 20 de dezembro de 2015 (em euros ou o seu 

contravalor em euros a essa data), dividido pela denominação de cada 

Obrigação (ou seja, € 1.000), arredondado para o número inteiro 
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imediatamente anterior (“Investimento Máximo”); 

3. Cada investidor poderá subscrever um montante global nominal de 

Obrigações inferior ao Investimento Máximo, desde que seja respeitado o 

Investimento Mínimo; 

4. Sem prejuízo do Investimento Mínimo e do Investimento Máximo, as 

ordens de subscrição poderão ser canceladas ou modificadas pelo 

subscritor até (e inclusive) às 15:00 horas (hora de Lisboa) de 23 de 

setembro de 2016 (que é o dia útil que corresponde a cinco dias úteis antes 

do termo do Período da Oferta, tal como definido infra), podendo ser 

transmitida uma nova ordem de subscrição posteriormente até ao termo do 

Período da Oferta, (tal como definido infra); e 

5. Nenhum investidor titular de quaisquer Obrigações Banif é obrigado a 

subscrever quaisquer Obrigações. 

O Emitente emitirá as Obrigações num montante global agregado 

correspondente ao montante global agregado de ordens de subscrições 

validamente transmitidas por todos os investidores até ao montante global 

agregado máximo de € 205.000.000. 

Se o referido montante global agregado máximo de € 205.000.000 não vier a ser 

alcançado, a Oferta será eficaz relativamente ao montante global agregado das 

ordens de subscrição validamente transmitidas. 

Descrição do Processo de Subscrição: As ordens de subscrição de Obrigações 

poderão ser transmitidas por potenciais subscritores junto do BST. Cada ordem 

poderá ser transmitida em qualquer dia útil durante o período da oferta (o 

“Período da Oferta”) com início a 1 de julho de 2016 e encerramento a 30 de 

setembro de 2016, das 9:00 até às 15:00 horas (hora de Lisboa), em qualquer 

balcão ou sucursal do Emitente. 

Se for detetada alguma deficiência significativa na informação incluída no 

Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo, o Emitente irá preparar uma adenda ao 

Prospeto e requerer à CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

a sua aprovação. Caso uma adenda ao Prospeto venha a ser aprovada, os 

investidores que já tenham transmitido a sua ordem de subscrição das 

Obrigações têm o direito, a ser exercido num prazo de dois dias úteis após a 

publicação da adenda, de revogar a ordem já transmitida 

Os fundos para a subscrição das Obrigações serão bloqueados nas contas dos 

investidores que tenham transmitido as suas ordens de subscrição entre o dia 

desde 23 de setembro de 2016 (que é o dia útil que corresponde a 5 (cinco) dias 

úteis antes do termo do Período da Oferta), e a Data de Emissão. Se o ordenante 

não dispuser de fundos suficientes na sua conta a 23 de setembro de 2016, o 

montante da sua subscrição será reduzido pro rata até ao valor disponível na 

conta a essa data. 

Detalhes do método e prazos de pagamento e entrega das Obrigações: As 
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Obrigações estarão disponíveis na base entrega contra pagamento. O Emitente 

prevê que as Obrigações sejam inscritas na respetiva conta de valores 

mobiliários dos subscritores na Data de Emissão ou em data aproximada.  

Modo através do qual os resultados da oferta são tornados públicos e data 

dessa publicação. O apuramento dos resultados da Oferta será assegurado pelo 

Emitente e está previsto ocorrer a 3 de outubro de 2016. Prevê-se que os 

resultados da Oferta sejam tornados públicos a 3 de outubro de 2016 através de 

publicação pelo Emitente no website da CMVM (www.cmvm.pt). 

Processo de notificação aos subscritores dos montantes atribuídos e 

indicação se a negociação pode começar antes de efetuada essa notificação: 

Os subscritores serão diretamente notificados da satisfação da sua ordem de 

subscrição pelo BST. A negociação das Obrigações poderá começar na Data de 

Emissão. 

E.4 Interesses 

Significativos para 

a Emissão/Oferta 

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na 

emissão ou na Oferta das Obrigações tem um interesse material na emissão ou 

na Oferta, incluindo interesses conflituantes. 

E.7 Despesas 

Estimadas 

Não aplicável – Nenhuma despesa ou comissão será exigível pelo BST a um 

investidor com relação à subscrição das Obrigações, pagamento de juros ou 

reembolso das Obrigações, desde que as Obrigações sejam detidas numa conta 

de valores mobiliários aberta junto do BST.  

 

http://www.cmvm.pt/

