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### 

 
The Espírito Santo Financial Group provides, through its subsidiaries, a global and diversified range of 

financial services to its clients including Commercial banking, Insurance, Investment banking, Stockbrokerage and Asset management in 

Portugal and internationally. For additional information on Espírito 
Santo Financial Group, its subsidiaries, operations and results, please visit the Company’s website on 

www.esfg.com 

 
ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. INFORMA SOBRE PEDIDO 

DE GESTÃO CONTROLADA PELA LEI LUXEMBURGUESA PARA A ESFIL 
 

 

Tradução do original em inglês do comunicado. 
Em caso de dúvida ou discrepância é favor consultar o documento original. 

 
 
LUXEMBURGO/Portugal – 31 de Julho de 2014 – Espírito Santo Financial Group 
S.A. (ESFG) (NYSE Euronext Lisbon : ESF ; Bloomberg : ESF PL ; Reuters ESF 
LS) informa sobre o pedido de Gestão Controlada nos termos da lei do 
Luxemburgo para a ESFIL. 
 
A ESFIL – Espírito Santo Financière S.A., detida a 100% pela ESFG, apresentou 
aos Tribunais do Luxemburgo o pedido de gestão controlada (‘Gestion Contrôlée’) 
da empresa devido ao facto de esta não estar em condições de cumprir as suas 
obrigações no âmbito do programa do papel comercial, nem as obrigações 
relacionadas com as suas dívidas.  
 
(A Gestion Contrôlée é possível em situações em que existem perspetivas para os 
negócios da empresa que se encontra temporariamente em dificuldades e seja 
incapaz de cumprir as suas obrigações, de modo a permitir a sua reestruturação. 
Este procedimento deverá facilitar uma alienação faseada dos seus ativos 
servindo melhor os interesses de todos os credores). 
 
A partir do momento em que é indigitado um Juiz e até à sua decisão final todos 
os procedimentos ou atos, mesmo os iniciados por credores privilegiados 
(incluindo credores com garantias e penhoras) são suspensos. 
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