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O Banco Espírito Santo, S.A. («BES») informa que realizou hoje uma emissão de dívida subordinada no 

valor de 750 milhões de euros, em conformidade com as novas regras de Basileia III/CRD IV. A emissão 

tem uma maturidade de 10 anos, com uma opção de reembolso antecipado no 5º ano, com um cupão de 

7.125%.  

No contexto dos novos requisitos de capital estabelecidos na CRD IV/CRR, esta transação representa um 

novo passo na estratégia do Banco de reforçar os seus rácios de solvabilidade, ao mesmo tempo que 

diversifica a sua base de capital e financiamento. 

O sucesso da operação ficou demonstrado pelo livro de ordens final que atingiu cerca de 3 mil milhões de 

euros, com aproximadamente 300 investidores. O interesse dos investidores estrangeiros, que 

subscreveram mais de 95% do montante final, reflete mais uma vez a confiança dos mercados no Banco 

Espírito Santo.  

Esta transação marca o regresso dos bancos portugueses ao mercado de dívida subordinada. Já em 

novembro de 2012, o Banco Espírito Santo foi o primeiro banco português a emitir dívida nos mercados 

internacionais, com uma emissão de dívida sénior no montante de 750 milhões de euros a 3 anos. 
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