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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

DESCONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

Tendo a Assembleia Geral Extraordinária marcada para 31 de Julho de 2014 
sido convocada por solicitação do Accionista ESFG (Espirito Santo Financial 
Group, SA), que apresentou as propostas relativas aos pontos 1, 2, 3 e 4 da 
Convocatória datada de 7 de Julho de 2014, e posteriormente aos pontos 1 e 2 
do Aditamento datado de 14 de Julho de 2014; e tendo o Accionista Crédit 
Agricole, SA apresentado a proposta relativa ao ponto 3 do mesmo Aditamento, 
acabam os referidos Accionistas de solicitar a desconvocação daquela 
Assembleia, dando-se sem efeito as propostas formuladas.  
 
O ESFG invoca os “factos supervenientes e inesperados” entretanto ocorridos, 
entre os quais a apresentação dessa sociedade a um pedido de gestão 
controlada no Luxemburgo. Por seu turno, o Crédit Agricole dá o seu acordo ao 
pedido de desconvocação formulado pelo ESFG, pedindo que seja retirada a 
proposta por si apresentada. 
 
Esta solicitação implica que se dê sem efeito a totalidade das propostas 
formuladas, esvaziando consequentemente de conteúdo a reunião da 
Assembleia Geral prevista para o dia 31 do corrente. 
 
A Mesa da Assembleia Geral do BES, ciente da complexidade das 
circunstâncias que levaram a esta mudança de posição dos dois Accionistas 
proponentes, e lamentando o incómodo que desta mudança, tomada nas 
vésperas da data marcada, possa advir para os demais Accionistas, vem, 
assim, comunicar a desconvocação da Assembleia Geral Extraordinária que 
estava previsto realizar-se no Hotel Altis, em Lisboa, no dia 31 de Julho de 
2014, às 10 horas. 

 
Lisboa, 29 de Julho de 2014 
 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
 
 
Prof. Doutor Paulo de Pitta e Cunha 


