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ANÚNCIO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA GERAL E 
OBRIGATÓRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL 

SOCIAL DO BANCO BPI, S.A. 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 175.º, 176.º e 187.º do Código 
dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”), torna-se pública a decisão de lançamento pelo 
CaixaBank, S.A. (“Oferente” ou “CaixaBank”) de uma oferta pública geral e 
obrigatória de aquisição das ações representativas do capital social do Banco BPI, S.A. 
(“Oferta”), nas condições constantes deste Anúncio Preliminar e dos demais 
documentos da Oferta: 

1. O Oferente é o CaixaBank, S.A., sociedade anónima, titular do C.I.F. A-08663619, 
com sede na Avenida Diagonal, 621, em Barcelona, Espanha, matriculada no 
Registo Comercial de Barcelona, folha B-41232, e inscrita no Registo 
Administrativo Especial do Banco de Espanha, sob o número 2100, com o capital 
social integralmente subscrito e realizado de € 5.910.242.684,00. 

2. A Sociedade Visada é o 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, e com o capital social, integralmente subscrito e 
realizado, de € 1.293.063.324,98 (“BPI” ou “Sociedade Visada”).  

3. O objeto da Oferta é constituído pela totalidade das ações ordinárias, escriturais e 
nominativas, sem valor nominal, representativas do capital social e dos direitos de 
voto da Sociedade Visada (“Ação” ou “Ações”), com exclusão das que sejam 
detidas diretamente pelo Oferente. As Ações encontram-se admitidas à 
negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext 
Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext 
Lisbon”). 

4. Tanto quanto é do conhecimento do Oferente, a Sociedade Visada não tem 
emitidos quaisquer outros valores mobiliários da natureza dos referidos no n.º 1 
do artigo 187.º do Cód.VM. 

5. O intermediário financeiro representante do Oferente e encarregado da assistência 
à oferta, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 113.º do 
Cód.VM, é o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, com sede na Rua Castilho, 
nº 20, 1250-069 Lisboa, Portugal, sob o número único de matrícula e de 
identificação fiscal 980459079 (“Intermediário Financeiro”).   

6. A Oferta é geral e obrigatória nos termos do n.º 1 do artigo 187.º do Cód.VM, em 
consequência da cessação, na presente data, pela Comissão de Mercado de 
Valores Mobiliários (“CMVM”) da decisão de 20 de Abril de 2012 relativa à 
inexigibilidade do lançamento de oferta pública de aquisição pelo CaixaBank sobre 
o BPI em virtude da eliminação, na presente data e por deliberação da assembleia 
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geral da Sociedade Visada, da limitação à contagem ou exercício de direitos de 
votos em assembleia geral do BPI quando emitidos por um só accionista prevista 
nos antigos números 4 e 5 do artigo 12.º dos estatutos da Sociedade Visada, 
obrigando-se o Oferente, nos termos e condições previstos neste Anúncio 
Preliminar e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das Ações 
objeto da presente Oferta que, até ao termo do respetivo prazo, forem objeto de 
válida aceitação pelos destinatários da Oferta. 

7. Apenas poderão ser objeto de aceitação as Ações que, na data de encerramento 
da Oferta, se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes 
e livres de quaisquer ónus, encargos e responsabilidades, bem como de quaisquer 
limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos 
patrimoniais e/ou sociais, ou à sua transmissibilidade.  

8. A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica submetida ao cumprimento dos 
respetivos requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei 
estrangeira quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos.  

Tanto quanto é do conhecimento do Oferente, são imputáveis ao Oferente, na 
data deste Anúncio Preliminar, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, do Cód.VM, 
45,67% (quarenta e cinco vírgula sessenta e sete por cento) dos direitos de voto 
na Sociedade Visada correspondentes a 662.888.388 (seiscentas e sessenta e 
dois milhões oitocentas e oitenta e oito mil trezentas e oitenta e oito) Ações, 
representativas de 45,50% (quarenta e cinco vírgula cinquenta por cento) do 
capital social da Sociedade Visada. Os direitos de voto detidos pelo Oferente na 
Sociedade Visada são ainda imputáveis, na data do presente Anúncio Preliminar, à 
Criteria Caixa, S.A.U., titular de 46,9% (quarenta e seis vírgula nove por cento) 
dos direitos de voto no Oferente, a qual é por sua vez dominada pela Fundación 
Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, titular de 100% 
(cem por cento) dos respetivos direitos de voto, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, 
alínea b), do Cód.VM.  

Para estes efeitos, a percentagem dos direitos de voto do Oferente na Sociedade 
Visada foi calculada por referência à totalidade dos direitos de voto inerentes à 
totalidade das Ações cujos direitos de voto não se encontram suspensos, 
considerando, de acordo com o relatório do conselho de administração do BPI de 
17 de Maio de 2016 sobre a oportunidade e as condições da OPA do CaixaBank 
sobre o BPI, disponível no sistema de difusão de informação da CMVM, a 
existência de 5.514.228 (cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil duzentos 
e dez) acções próprias, correspondentes a 0,38% (zero vírgula trinta e oito por 
cento) do capital social da Sociedade Visada.  

9. A contrapartida oferecida é de €1,134 (um euro e treze vírgula quatro cêntimos) 
por Ação, a pagar em numerário, à qual se deduzirá qualquer montante (ilíquido) 
que venha a ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendos, de 
adiantamento sobre lucros de exercício ou de distribuição de reservas, fazendo-se 
esta dedução a partir do momento em que o direito ao montante em questão 
tenha sido destacado das Ações quando tal ocorrer antes da liquidação da Oferta.  

10. A contrapartida oferecida cumpre o disposto no artigo 188.º do Cód.VM, na 
medida em que (A) é igual ao preço médio ponderado das Ações no Euronext 
Lisbon nos seis meses imediatamente anteriores a 21 de Setembro de 2016, que 
corresponde à data em que se constituiu o dever de lançamento, e (B) é também 
mais elevada do que qualquer preço pago por Ação neste mesmo período pelo 
Oferente ou por qualquer pessoa que, em relação a ele, esteja em alguma das 
situações referidas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM.  

11. O lançamento da Oferta encontra-se sujeito às seguintes condições: 
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(i) à obtenção da não oposição do Banco Central Europeu, nos termos previstos 
nos artigos 102.º e 103.º do Regime Geral de Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de 
dezembro, conforme sucessivamente alterado (“RGICSF”), e das disposições 
aplicáveis da Directiva 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de junho de 2013, do Regulamento (UE) n.º 1024/2013, do Conselho, 
de 15 de outubro de 2013, e do Regulamento (UE) n.º 468/2014 do BCE, de 
16 de abril de 2014;  

(ii) à obtenção da não oposição da Autoridade de Supervisão dos Seguros e dos 
Fundos de Pensões, nos termos previstos no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 
94-B/98, de 17 de abril, conforme alterado, e do artigo 38.º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, conforme alterado;  

(iii) à obtenção da aprovação da Comissão Europeia, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 139/2004, do Conselho, de 20 de janeiro de 2004 
relativo ao controlo de concentrações de empresas; 

(iv) à obtenção da autorização do Banco de España para a aquisição de 
participações significativas indirectas do CaixaBank no Banco Fomento de 
Angola, S.A. (“BFA”), no Banco de Comércio e Investimentos, S.A. (“BCI”) 
e no Banco BPI Cayman Ltd.; 

(v) à obtenção da não oposição da Commission de Surveillance du Secteur 
Financier do Grão Ducado do Luxemburgo (“CSSF”) para a aquisição de 
uma participação qualificada indirecta do CaixaBank na sociedade gestora 
de direito luxemburguês “BPI Global Investment Fund Management 
Company S.A.”; 

(vi) à obtenção da não oposição da Cayman Islands Monetary Authority das 
Ilhas Caimão (“CIMA”) para a aquisição, pelo CaixaBank, do controlo na 
sucursal do BPI nas Ilhas Caimão e de uma participação qualificada indirecta 
no Banco BPI Cayman Ltd.; 

(vii) à obtenção da autorização do Banco Nacional de Angola para a aquisição de 
uma participação qualificada indirecta do CaixaBank no BFA; 

(viii) à obtenção da autorização do Banco de Moçambique para a aquisição de 
uma participação qualificada indirecta do CaixaBank no BCI; e 

(ix) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão de Mercado 
Valores Mobiliários (“CMVM”), nos termos do disposto no artigo 114.º do 
Cód.VM, com a contrapartida de €1,134 (um euro e treze vírgula quatro 
cêntimos) por Ação.  

12. O Oferente é uma sociedade que se encontra sujeita a regras equivalentes às 
previstas no artigo 182.º do Cód.VM, pelo que o órgão de administração da 
Sociedade Visada se encontra sujeito à regra de neutralidade (passivity rule) 
prevista nesse mesmo artigo. No que diz respeito às matérias previstas no artigo 
182.º-A, n.º 1 do Cód.VM, os estatutos do Oferente não estabelecem quaisquer 
restrições à transmissibilidade de ações ou de outros direitos que confiram o 
direito à sua aquisição nem ao exercício do direito de voto. Não obstante, tanto 
quanto é do conhecimento do Oferente, foi celebrado em 1 de agosto de 2012 e 
mantém-se em vigor um acordo parassocial entre um conjunto de acionistas do 
Oferente, que estabelece certas restrições à transmissibilidade das ações do 
Oferente detidas por esses acionistas. Os estatutos do Oferente não incluem, a 
este respeito, qualquer disposição que se reconduza a alguma das figuras 
previstas na regra de direito espanhol equivalente à prevista no n.º 1 do artigo 
182.º-A do Cód.VM. 
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13. O contrato de sociedade da Sociedade Visada não tem qualquer disposição 
estatutária que se reconduza a alguma das figuras previstas no n.º 1 do artigo 
182.º-A do Cód.VM.  

14. Após a análise dos resultados da Oferta, e de acordo com as condições de 
mercado, a situação da Sociedade Visada e a liquidez das Ações após o período da 
Oferta, caso o Oferente venha a atingir ou a ultrapassar, diretamente ou nos 
termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, (i) 90% (noventa por cento) dos 
direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, e (ii) 90% 
(noventa por cento) dos direitos de voto abrangidos pela Oferta, por efeito da 
Oferta ou de outras operações legalmente permitidas e relevantes para o cálculo 
de tal percentagem, o Oferente reserva-se o direito de recorrer ao mecanismo da 
aquisição potestativa previsto no artigo 194.º do Cód.VM, o que implicaria a 
imediata exclusão da negociação em mercado regulamentado, ficando vedada a 
readmissão pelo prazo fixado na lei. 

O Oferente, caso não exerça os direitos referidos no parágrafo anterior, não tem 
intenção de, na sequência da Oferta, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 
1, do artigo 27.º do Cód.VM, requerer a perda da qualidade de sociedade aberta 
da Sociedade Visada, mantendo-se, nesse caso, as ações da Sociedade Visada 
admitidas à negociação no Euronext Lisbon. 

 

Barcelona, 21 de Setembro de 2016 

 

O Oferente 

 

 

D. Gonzalo Gortázar Rotaeche 

Administrador-Delegado 


