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Luxemburgo/Portugal – 23 Julho 2014- Espírito Santo Financial Group S.AS. 
(“ESFG” ou a “Sociedade”) (Euronext Lisbon: ESF; Bloomberg: ESF PL; Reuters 
ESF LS) informa sobre a situação da Sociedade e das suas subsidiárias: 
  
1. ES BANK (PANAMA) S.A. 
 
A 17 de de Julho de 2014 a ESFG recebeu da sua subsidiária ES Bank (Panama) 
S.A.(“ESBP”), de que detém 100% do capital, a informação de que naquela data, a 
Superintendencia de Bancos do Panama (SBP), a autoridade supervisora de 
bancos no Panamá, tinha assumido o controlo do ESBP, demitindo o Conselho de 
Administração do banco e dando um prazo de 30 dias (com a possibilidade de 30 
dias adicionais) para o Banco resolver alguns problemas referentes aos seus 
clientes directos. O Banco continua a trabalhar com o regulador para conseguir uma 
solução adequada. 
 
2. BANQUE PRIVÉE ESPÍRITO SANTO S.A. 
 
No dia 21 de Julho de 2014 o Banque Privée Espírito Santo S.A. (“BPES”) na Suiça, 
de que a ESFG detém 100% do capital, anunciou que estava no processo de vender 
os activos sob gestão dos clientes baseados em Portugal, Espanha e América 
Latina à CBH – Cie Bancaire Helvetique S.A. no seguimento de instruções recebidas 
do regulador bancário suiço, FINMA, estipulando que o BPES tinha que procurar 
imediatamente um comprador para alguns dos ativos sob gestão. 
 
O BPES tinha informado anteriormente que um número de clientes de banca privada 
tinha uma exposição directa à Espírito Santo International S.A. e à Rioforte S.A. O 
processo de venda dos activos do BPES ainda não está completo e o Banco 
continua a negociar condições e a definir e completar o processo de “due dilligence”. 
 
 
 
 

http://www.esfg.com/
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3. ESPÍRITO SANTO INTERNATIONAL S.A. 
 
No dia 18 de Julho de 2014 a Espírito Santo International S.A. (“ESI”), uma 
sociedade registada no Luxemburgo, informou de que tinha pedido às autoridades 
luxemburguesas gestão controlada no seguimento da decisão de que não 
conseguia pagar as dívidas. No dia 22 de Julho de 2014 a ESI anunciou que tinha 
recebido aprovação para gestão controlada. 
 
Gestão controlada, na lei do Luxemburgo, pode ser requisitada quando uma 
sociedade, que se encontra temporariamente numa situação dificil e sem 
perspectivas de cumprir as obrigações, considere que há perspectivas para poder 
continuar a exercer a sua actividade, e que a gestão controlada facilitaria uma 
recuperação ordenada dos seus activos tendo em vista os melhores interesses dos 
credores. 
 
4. RIOFORTE S.A. 
 
No dia 22 de Julho de 2014 Rioforte S.A. (que também é registada no Luxemburgo) 
pediu gestão controlada. Ainda não foi recebida confirmação se já houve qualquer 
decisão do tribunal. 
 
 
5. EXPOSIÇÃO DA ESFG AO GRUPO GES 
 
No dia 3 de Julho de 2014 a ESFG informou que a sua exposição total ao Grupo 
GES era de 2.35 mil milhões de euros. A ESFG explicou que o aumento nesta 
exposição tinha resultado da decisão que tinha sido tomada pelos seus corpos 
dirigentes de suportar o reembolso do papel comercial do Grupo GES detido por 
clientes de retalho das suas subsidiárias bancárias. 
 
A ESFG considera que os anúncios feitos em 18 de Julho e 22 de Julho 
respectivamente pela Espírito Santo International S.A. e pela Rioforte S.A. poderão 
vir a ter um impacto negativo na ESFG e subsidiárias que têm exposição ao Grupo 
GES. 
 
A ESFG continua assim a requisitar a suspensão das suas acções até que se possa 
avaliar com mais precisão o impacto desta exposição ao Grupo GES. 

http://www.esfg.com/

