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Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto 

Capital Social: € 1 293 063 324, 98 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 
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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS  
 

ADITAMENTO À CONVOCATÓRIA 
 
Nos termos do disposto no artigo 23º-A do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 378º do Código 

das Sociedades Comerciais e a pedido do Accionista Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. é 

aditado à ordem de trabalhos constante da convocatória da Assembleia Geral que terá lugar no 

Auditório da Fundação de Serralves, na Rua D. João de Castro, n.º 210, no Porto, às 10h00 do próximo 

dia 29 de Abril de 2015, o seguinte ponto, numerado como ponto 7 da ordem de trabalhos: 

 

“ 7.  Deliberar sobre as seguintes alterações aos estatutos do Banco BPI, S.A.: (i) supressão dos 
n.ºs 4 e 5 do artigo 12º e consequente renumeração dos actuais números 6 a 8 desse artigo; e 
(ii) eliminação do n.º 2 do artigo 30º e consequentemente elisão da actual numeração do 
mesmo.” 

Tendo em conta que o objecto do ponto agora aditado envolve a alteração dos estatutos do Banco, são 

aplicáveis à tomada de deliberação sobre o mesmo as seguintes disposições: 

a) O disposto no nº 2 do artigo 383º do Código das Sociedades Comerciais, segundo o qual “Para 

que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convocação, sobre a alteração do contrato de 

sociedade (…) devem estar presentes ou representados accionistas que detenham, pelo menos, 

acções correspondentes a um terço do capital social”; 

b) O disposto no nº 2 do artigo 30º dos estatutos do qual resulta que a alteração dos n.ºs 4 e 5 do 

artigo 12º e do próprio n.º 2 do artigo 30º, carece da aprovação de 75% dos votos expressos em 

Assembleia Geral.  

O presente aditamento bem como o requerimento e respectiva proposta de deliberação (esta última 

contendo a nova redacção a adoptar para os artigos 12º e 30º dos estatutos caso as alterações estatutárias 

objecto de deliberação sejam aprovadas), apresentados pelo Accionista Santoro Finance – Prestação 

de Serviços, S.A., são, nos termos legais, divulgados pela mesma forma usada para a convocatória, estando, 

nomeadamente, disponíveis na sede do Banco e em www.ir.bpi.pt desde a data da publicação do 

presente aditamento à convocatória 

A partir da presente data estarão igualmente disponíveis na sede do Banco e em www.ir.bpi.pt boletins 

de voto endereçados ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral com a ordem de trabalhos 

devidamente actualizada. 

Relembra-se aos Senhores Accionistas que os votos exercidos por correspondência valem como votos 

negativos relativamente às propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses 

mesmos votos tenham sido emitidos. 

Porto, 9 de Abril de 2015 

 

 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

(Manuel Cavaleiro Brandão) 










