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Aviso 

Este Relatório contém algumas previsões e utiliza estimativas de analistas. As previsões e estimativas, por 
natureza, implicam riscos e incertezas porque dizem respeito a eventos futuros e dependem de circunstâncias 
que podem ou não ocorrer. Assim, a sua apresentação não envolve qualquer garantia quanto à sua 
verificação. Este relatório inclui também afirmações que reflectem expectativas do Conselho de 
Administração. Estas expectativas não são garantia da sua verificação.  

O BPI não tem a obrigação de actualizar publicamente ou de divulgar qualquer revisão das previsões 
contidas neste Relatório por forma a reflectir quaisquer eventos ou circunstâncias que ocorram após a 
presente data. 

Certas afirmações reflectem os pontos de vista ou opiniões do Conselho de Administração do BPI ou da sua 
gestão e não factos tangíveis. 

Este documento não esgota toda a informação prestada ao mercado sobre o BPI pelo que se recomenda aos 
Investidores que consultem press releases anteriores, publicações e informação financeira divulgados pelo 
BPI e que estão disponibilizados em www.bancobpi.pt e www.ir.bpi.pt. 

O presente documento é sujeito ao direito português. 
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Glossário  

Acções:  1.456.924.237 (mil quatrocentos e cinquenta e seis milhões novecentas e 
vinte e quatro mil duzentas e trinta e sete) acções sem valor nominal, 
nominativas e escriturais, representativas do capital social do BPI, as 
quais se encontram admitidas à negociação no mercado regulamentado 
Euronext. 

Anúncio de Lançamento:  o anúncio de lançamento da Oferta, a elaborar pelo CaixaBank, nos 
termos e para os efeitos do artigo 183.º-A do Cód.VM.  

Anúncio Preliminar:  o anúncio preliminar da Oferta, publicado em 17Fev2015, para os efeitos 
dos artigos 175.º e 176.º do Cód.VM. 

BCI:  o Banco Comercial e de Investimentos, S.A., banco de direito 
moçambicano, com sede na Avenida 25 de Setembro, 1465 Maputo. 

BFA:  o Banco de Fomento Angola, S.A., banco de direito angolano, com sede  
na Rua Amílcar Cabral, 58, Luanda. 

BPI ou Sociedade Visada:  a sociedade Banco BPI, S.A., sociedade anónima aberta, com sede na Rua 
Tenente Valadim, nº 284, Porto, com o capital social de € 
1.293.063.324,98, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do 
Porto sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 501 214 534. 

CMVM:  a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Cód.VM:  o Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-lei nº 486/99, 
de 13 de Novembro, conforme alterado. 

Euronext:  o mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon 
– Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.  

Oferente ou CaixaBank:  o CaixaBank, S.A., sociedade anónima de direito espanhol, com sede 
Avenida Diagonal, 621, Barcelona, Espanha, matriculada no Registo 
Comercial de Barcelona, folha B-41232, inscrita no Registo 
Administrativo Especial do Banco de Espanha sob o número 2100, com o 
capital social de € 5.714.955.900,00. 

Oferta:  a oferta pública, geral e voluntária de aquisição das Acções. 

P/BV:  Rácio entre o preço e o valor contabilístico por acção. 

P/E: Rácio entre o preço e o lucro por acção. 

P/TBV: Rácio entre o preço e o valor contabilístico deduzido de intangíveis, por 
acção. 

Projecto de Anúncio de 
Lançamento:  

o projecto de anúncio de lançamento relativo à Oferta, que o CaixaBank 
entregou ao BPI em 25Fev2015. 

Projecto de Prospecto da 
Oferta:  

o projecto de prospecto relativo à Oferta, que o CaixaBank entregou ao 
BPI em 25Fev2015. 

Prospecto da Oferta:  o prospecto relativo à Oferta a aprovar pela CMVM, para os efeitos dos 
artigos 134.º e seguintes do Cód.VM. 

Relatório:  o presente relatório do Conselho de Administração relativo à Oferta, 
elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 181º do Cód.VM. 
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1. Sumário Executivo 

 
 

1.1. O Conselho de Administração entende que o preço de 1.329 
euros por Acção oferecido pelo CaixaBank através da Oferta 
não reflecte o valor actual do BPI, pelo que não recomenda 
aos seus accionistas que aceitem aquela Oferta. 

 
 

1.2. O Conselho de Administração entende que o preço que 
reflecte o valor actual do BPI se decompõe da seguinte 
forma: 

 
Actividade doméstica 1.12 euros por Acção 
Actividade internacional 0.92 euros por Acção 
Total 2.04 euros por Acção 

 
A este total deverá ser adicionado o valor resultante da 
partilha (50/50) das sinergias anunciadas pelo Oferente, 
correspondente a 0.22 por Acção. 
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2. Os termos da Oferta 

 
O capital social do BPI é de € 1.293.063.324,98, representado por 1.456.924.237 (mil quatrocentos e 
cinquenta e seis milhões novecentas e vinte e quatro mil duzentas e trinta e sete) acções sem valor 
nominal, nominativas e escriturais, as quais se encontram admitidas à negociação no mercado 
regulamentado Euronext. 
 
 
2.1. Oferente  
 
De acordo com a informação constante do Projecto de Prospecto e do Projecto de Anúncio de 
Lançamento da Oferta, o Oferente é o CaixaBank. 
 
Igualmente de acordo com o Projecto de Prospecto da Oferta, tanto quanto é do conhecimento do 
Oferente, são-lhe imputáveis, na data da entrega do Projecto de Prospecto da Oferta ao BPI, 
directamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º, do Cód.VM, 44,29% (quarenta e quatro vírgula 
vinte e nove por cento) dos direitos de voto no BPI correspondentes a 642.462.536 (seiscentas e 
quarenta e dois milhões, quatrocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e trinta e seis) Acções, 
representativas de 44,10% (quarenta e quatro vírgula dez por cento) do capital social do BPI. 
 
Ainda de acordo com o Projecto de Prospecto da Oferta e o Projecto de Anúncio de Lançamento da 
Oferta, os direitos de voto detidos pelo Oferente no BPI são ainda imputáveis, na data da entrega do 
Projecto de Prospecto da Oferta ao BPI, e nos termos do artigo 20.º, n.º 1, alínea b), do Cód.VM, à 
Criteria CaixaHolding, S.A.U., titular de 58,91% (cinquenta e oito vírgula noventa e um por cento) 
dos direitos de voto no Oferente, a qual é por sua vez dominada pela Fundación Bancaria Caixa 
d´Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, titular de 100% (cem por cento) dos respectivos 
direitos de voto. 
 
Para estes efeitos, a percentagem dos direitos de voto do Oferente na Sociedade Visada foi calculada 
por referência à totalidade dos direitos de voto inerentes à totalidade das Acções cujos direitos de 
voto não se encontram suspensos, considerando, de acordo com a comunicação ao mercado da 
Sociedade Visada de 18 de Setembro de 2014, disponível no sistema de difusão de informação da 
CMVM, a existência de 6.236.129 (seis milhões, duzentas e trinta e seis mil, cento e vinte e nove) 
acções próprias, correspondentes a 0,43% (zero vírgula quarenta e três por cento) do capital social da 
Sociedade Visada. 
 
 
2.2. Qualificação da Oferta e Acções objecto da mesma  
 
A Oferta é geral e voluntária, abrangendo a totalidade das Acções representativas do capital social 
do BPI. 
 
 
2.3. Condições para o lançamento da Oferta  
 
O lançamento da Oferta encontra-se sujeito: 
a) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da CMVM, nos termos do disposto no artigo 114.º 

do Cód.VM; 
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b) à obtenção das aprovações, não oposições e autorizações administrativas exigíveis nos termos da 
lei portuguesa ou de legislação comunitária ou estrangeira eventualmente aplicáveis, 
nomeadamente:  

(i) a não oposição do Banco Central Europeu, nos termos previstos nos artigos 102.º e 103.º 
do Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 157/2014, 
de 24 de Outubro e das disposições aplicáveis da Directiva 2013/36/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 2013, do Regulamento (UE) n.º 1024/2013, do 
Conselho, de 15 de Outubro de 2013, e do Regulamento (UE) n.º 468/2014 do Banco 
Central Europeu, de 16 de Abril de 2014;  

(ii) a não oposição da Autoridade de Supervisão dos Seguros e dos Fundos de Pensões, nos 
termos previstos no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, conforme 
alterado, e do artigo 38.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, conforme 
alterado; e  

(iii) a aprovação da Comissão Europeia, nos termos do Regulamento (CE) n.º 139/2004, do 
Conselho, de 20 de Janeiro de 2004 relativo ao controlo de concentrações de empresas. 

 
O Conselho de Administração não tem, neste momento, informações sobre o preenchimento destas 
condições. No entanto e sem prejuízo do que o Oferente venha a esclarecer sobre este ponto, o 
Conselho de Administração informa que entende serem, ainda, necessárias a autorização do Banco 
Nacional de Angola à aquisição, por via indirecta, pelo CaixaBank, da participação qualificada no 
BFA e autorização do Banco Nacional de Moçambique à aquisição, também por via indirecta, pelo 
CaixaBank da participação qualificada no BCI, podendo, ainda, eventualmente (mas tratando-se aqui 
de um ponto que o Conselho de Administração não conseguiu confirmar até à data deste Relatório), 
ser necessárias autorizações das autoridades de supervisão competentes nas demais jurisdições onde 
o Banco tem sociedades participadas ou sucursais.  
  
O Oferente listou ainda no Anúncio Preliminar, no Projecto de Anúncio de Lançamento e no 
Projecto de Prospecto da Oferta um conjunto de pressupostos relativos à decisão de lançamento da 
mesma (vide pontos 14 a 16 do Anúncio Preliminar). 
 
 
2.4. Condições da Oferta 

 
Uma vez lançada, a Oferta encontra-se, nos termos previstos no Anúncio Preliminar, no Projecto de 
Anúncio de Lançamento e no Projecto de Prospecto da Oferta, sujeita às seguintes condições, sem 
cujo preenchimento a mesma não será eficaz: 
 

a) à eliminação, até ao final do período de aceitação da Oferta, da limitação à contagem de 
votos em assembleia geral prevista no artigo 12.º, n.º 4 dos estatutos da Sociedade Visada, 
na actual redacção, de forma a que não subsista qualquer limite à contagem dos votos 
emitidos por um só accionista, directamente ou através de representante, em nome próprio 
ou como representante de outro accionista; e 

b) até à data e em resultado da liquidação física e financeira da Oferta, chegar a aceitações que 
ultrapassem 5,9% das Acções, de modo que, somado às Acções da Sociedade Visada detidas 
pelo Oferente na data da divulgação do Anúncio Preliminar , o Oferente fique titular de 
Ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Sociedade 
Visada, após a liquidação da Oferta. 
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2.5. Contrapartida 
 
A contrapartida oferecida é de 1,329 euros (um euro e trinta e dois vírgula nove cêntimos) por 
Acção, a pagar em numerário, que corresponde a um valor total da Oferta de € 1.082.419.600,63 
(mil e oitenta e dois milhões quatrocentos e dezanove mil e seiscentos euros e sessenta e três 
cêntimos), deduzido de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada Acção, seja a 
título de dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício ou de distribuição de reservas, 
fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao montante em questão tenha sido 
destacado das Acções e se esse momento ocorrer antes da liquidação da Oferta. 
 
Indica o Oferente, no Anúncio Preliminar, no Projecto de Anúncio de Lançamento e no Projecto de 
Prospecto que a contrapartida oferecida cumpre os critérios constantes do n.º 1 do artigo 188.º do 
Cód.VM e representa: 
a) o preço médio ponderado das Acções no mercado regulamentado Euronext, nos seis meses 

imediatamente anteriores à data do Anúncio Preliminar, que é de € 1,329 (um euro e trinta e dois 
vírgula nove cêntimos) por Acção; 

b) um prémio de 27% (vinte sete por cento) em relação ao último preço de fecho das Acções da 
Sociedade Visada no Euronext, no dia anterior à data do Anúncio Preliminar, que é de € 1,043 
(um euro e quatro vírgula três cêntimos) por Acção. 

 
O Conselho de Administração considera que a contrapartida oferecida não reflecte o valor actual do 
BPI, conforme desenvolvidamente se indica no ponto 3 deste relatório. 
 
 
2.6. Prazo  
 
O prazo da Oferta não se encontra ainda definido no Projecto de Anúncio de Lançamento e no 
Projecto de Prospecto da Oferta.  
 
Nos termos da lei este prazo só começará a correr após o lançamento da Oferta, a realizar mediante a 
publicação do anúncio de lançamento e do prospecto da Oferta, sendo que este lançamento depende 
do registo da Oferta pela CMVM. O prazo da Oferta, contado a partir do respectivo lançamento, 
poderá oscilar entre 2 e 10 semanas e constará do Anúncio de Lançamento e do Prospecto da Oferta. 
 
 
2.7. Derrogação do dever de lançamento de oferta pública de aquisição subsequente 
 
O Oferente indica no Anúncio Preliminar, no Projecto de Anúncio de Lançamento e no Projecto de 
Prospecto da Oferta que estão reunidos os pressupostos legais para que possa beneficiar da 
derrogação do dever de lançamento de uma oferta pública de aquisição subsequente, uma vez que a 
Oferta é geral e cumpre, na data da divulgação do Anúncio Preliminar, os requisitos relativos à 
contrapartida mínima previstos no artigo 188.º do Cód.VM. Comprovados estes pressupostos, e 
desde que o Oferente e/ou as entidades que com ele se encontram em alguma das situações previstas 
no artigo 20.º do Cód.VM não adquiram Acções a preço superior à contrapartida da Oferta até ao 
termo desta, o Oferente indica que espera que a CMVM emita a declaração prevista no n.º 2 do 
artigo 189.º do Cód.VM mediante requerimento do Oferente na sequência da Oferta, nos termos do 
disposto no artigo 16.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2006. 
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2.8. Qualidade de sociedade aberta 
 
O Oferente pretende adquirir na Oferta um número de Acções do BPI que, somadas às já por si 
detidas, poderá ser representativo de até 100% do capital social deste último. Em qualquer caso, 
indica também no Projecto de Anúncio de Lançamento e no Projecto de Prospecto da Oferta, que “é 
intenção do Oferente que a Sociedade Visada continue a ter as ações admitidas à negociação em 
mercado regulamentado após a liquidação da Oferta, contando com aqueles acionistas - incluindo 
os que estejam representados no órgão de administração da Sociedade Visada - que decidam não 
vender as suas ações na Oferta.” 
 
O Oferente indica no Anúncio Preliminar, no Projecto de Anúncio de Lançamento e no Projecto de 
Prospecto da Oferta que, sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, e após a análise dos 
resultados da Oferta, e de acordo com as condições de mercado, a situação do BPI e a liquidez das 
Acções após o período da Oferta, caso o Oferente venha a atingir ou a ultrapassar, directamente ou 
nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, (i) 90% (noventa por cento) dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, e (ii) 90% (noventa por cento) dos direitos de 
voto abrangidos pela Oferta, por efeito da Oferta ou de outras operações legalmente permitidas e 
relevantes para o cálculo de tal percentagem, se reserva o direito de recorrer ao mecanismo da 
aquisição potestativa previsto no artigo 194.º do Cód.VM, o que implicaria a imediata exclusão da 
negociação em mercado regulamentado, ficando vedada a readmissão pelo prazo fixado na lei. 
 
Sublinha-se que, tendo presente que o CaixaBank detém actualmente 44,10% do total dos direitos de 
voto correspondentes ao capital social do BPI e que, portanto, são abrangidos pela Oferta 55,90% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social do BPI, o preenchimento da condição referida 
no ponto (ii) do parágrafo anterior implica o CaixaBank adquirir ou ver-lhe imputados mais 50,31% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social, ou seja, atingir uma participação, medida em 
direitos de voto, que, somada à actual, corresponda a 94,41% desses direitos de voto. 
 
O Oferente indica no Anúncio Preliminar, no Projecto de Anúncio de Lançamento e no Projecto de 
Prospecto da Oferta que, caso não exerça os direitos referidos no parágrafo anterior, não tem 
intenção de requerer, na sequência da Oferta, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 
27.º do Cód.VM, a perda da qualidade de sociedade aberta da Sociedade Visada, mantendo-se nesse 
caso as acções da Sociedade Visada admitidas à negociação no Euronext. 
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3. O preço oferecido pelo CaixaBank não reflecte o valor actual do BPI  

 
3.1. A cotação média dos últimos 6 meses não é representativa 

 
O preço oferecido é de 1,329 euros por Acção e corresponde ao preço médio ponderado das 
acções do BPI nos seis meses imediatamente anteriores à data do Anúncio Preliminar da Oferta. 
Este valor corresponde ao preço mínimo fixado na regulamentação para ofertas públicas de 
aquisição obrigatórias, constante do número 1 do artigo 188.º do Cód.VM. 
 
Ao preço da Oferta do Caixabank, o BPI está valorizado à cotação média e não inclui 
qualquer prémio face aos preços de mercado. 
 

 
Cotação Banco BPI 
 

 
Fonte: Bloomberg, cotações de fecho. 
 

 
 
 Analisando a evolução dos preços de mercado do BPI, verifica-se que a partir de 16 de 

Dezembro de 2014 a cotação do BPI foi significativamente penalizada pelo comunicado 
divulgado pelo BPI nesse dia, relativo à perda de equivalência de supervisão em Angola. A 
cotação média das acções do BPI de 31 de Dezembro de 2013 até 16 de Dezembro de 2014 
foi de 1,581 euros. 

 Após 16 de Dezembro de 2014 e até à data do Anúncio Preliminar da Oferta, a cotação 
média foi de 0.944 euros por Acção, o que penalizou significativamente o preço médio dos 
últimos seis meses e o valor mínimo exigido para uma oferta pública de aquisição 
obrigatória.  
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Cotação Banco BPI 
 

 
 
Fonte: Bloomberg, cotações de fecho. 
 

 
Por este motivo, considera-se que o período de 6 meses utilizado pelo Oferente não é 
representativo. 
 

3.2. O preço da Oferta não reflecte o valor actual do BPI correspondente ao valor agregado da 
actividade doméstica e da actividade internacional, nem partilha com os accionistas do 
banco as sinergias anunciadas pelo Oferente 
 
3.2.1. Actividade doméstica 

 
O Oferente apresenta como justificação para o preço da Oferta, para além das cotações de bolsa, 
“múltiplos de mercado de sociedades cotadas comparáveis”, designadamente P/E e P/TBV. Na 
sua amostra, o CaixaBank utilizou múltiplos de mercado de bancos predominantemente 
domésticos e por isso considera-se que esta metodologia é apropriada para a avaliação da 
actividade doméstica do BPI. 
 
Para valorizar a actividade doméstica, seleccionou-se uma amostra de bancos ibéricos com 
operações maioritariamente domésticas e por isso comparáveis, incluindo o Caixabank. Para esta 
amostra o múltiplo médio P/BV 2014 é de 1,05x. Aplicando este múltiplo médio à situação 
líquida doméstica do BPI em Dezembro de 2014, a actividade doméstica do BPI seria valorizada 
em 1 747 milhões de euros, a que corresponde um valor por Acção de 1,20 euros. Com base na 
mesma metodologia, mas utilizando o múltiplo de P/BV 2014 do Caixabank (0,90x), a 
actividade doméstica seria valorizada em 1 506 milhões de euros, a que corresponde um valor 
por Acção de 1,03 euros.  
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Com base nesta metodologia, a média das valorizações para a actividade doméstica é de 1,12 
euros por Acção. 
 
O Oferente utiliza no Projecto de Prospecto da Oferta “múltiplos de mercado de sociedades 
cotadas comparáveis”, designadamente o P/E e o P/TBV, considerando uma média para 2015 de 
9,8x e 0,93x, respectivamente.  
 
Porém, na amostra utilizada, o Oferente não incluiu os múltiplos do Bankinter, um banco cujo 
perfil de risco de crédito é o mais parecido com o BPI. Incorporando o Bankinter na amostra de 
bancos, o P/TBV 2015 médio é de 1.03x. 
 

 
 
A aplicação do múltiplo médio de P/TBV 2015 (incluindo o Bankinter) à situação líquida 
tangível da actividade doméstica do BPI conduziria a uma valorização da actividade doméstica 
de 1,17 euros por Acção. Esta metodologia confirma as conclusões quanto ao valor da actividade 
doméstica apresentado nas páginas anteriores. 
 

P/BV 2014 de bancos maioritariamente 
domésticos

P/BV
2014

Caixabank 0,90x
Popular 0,68x
Sabadell 0,89x
Bankinter 1,72x
Média 1,05x

Valorização da act. doméstica do Banco BPI
P/BV médio 
da amostra

P/BV do 
Oferente

Valor 
intermédio

Capitais próprios da act. doméstica do Banco BPI 1 668 1 668

Múltiplo de P/BV 1,05x 0,90x

Valorização da act. doméstica do Banco BPI 1 747 1 506

Valor da act. doméstica por acção 1,20 1,03 1,12

P/TBV 2015 de bancos maioritariamente 
domésticos

P/TBV
2015

P/TBV
2015

BCP 0,94x 0,94x
Bankia 1,03x 1,03x
Liberbank 0,82x 0,82x
Caixabank 1,06x 1,06x
Popular 0,79x 0,79x
Sabadell 0,93x 0,93x
Bankinter 1,66x

Média 0,93x 1,03x

BPI (ao preço da oferta) 0,87x 0,87x

Fonte: CaixaBank e Bloomberg (para o Bankinter).
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3.2.2. Actividade internacional 
 

Na avaliação da actividade internacional do BPI utilizaram-se as seguintes metodologias: 

 Para a valorização de 50,1% do BFA, foi utilizada uma metodologia semelhante à da 
actividade doméstica (múltiplos de mercado) mas comparando o BFA com bancos 
africanos cotados em bolsa;  

 Para a valorização da posição de 30% no BCI, foram considerados múltiplos de bancos 
africanos cotados e os valores subjacentes a uma negociação em curso. 

 
O BFA apresenta indicadores relativos a rentabilidade, risco, liquidez e capital que comparam 
muito favoravelmente com a generalidade dos bancos cotados em África pelo que, para a 
amostra de bancos comparáveis, foi seleccionado um grupo de bancos “best in class”: 
 

 
 
Considerando os múltiplos P/E e P/BV médios da amostra, os valores de avaliação para 50.1% 
do BFA situam-se entre 1.0 mil milhões de euros e 1.4 mil milhões de euros. Estes valores não 
consideram qualquer prémio de controlo. 
 
Aplicando a mesma metodologia e os mesmos múltiplos médios de mercado para a avaliação do 
BCI, o valor da posição de 30% detida pelo BPI situa-se entre 117 e 181 milhões de euros.  
 

Valorização da actividade doméstica
P/TBV excl. 
Bankinter

P/TBV incl. 
Bankinter

Situação líquida tangível da actividade doméstica 1 646 1 646

Múltiplo P/TBV para avaliação da act. doméstica 0,93 1,03

Valorização da actividade doméstica 1 531 1 699

Valor da act. doméstica por acção 1,05 1,17

Valorização de 50,1%  do BFA por múltiplos de PER Valorização de 50,1%  do BFA por múltiplos de PBV
ME 2014 2015E ME 2014 2015E
Lucro atribuível a 50,1% 123 128 Capitais próprios atribuíveis a 50,1% 418 441
Múltiplos de PER Múltiplos de PBV
First Rand (África do Sul) 15,9 14,4 First Rand (África do Sul) 3,6 3,3
GT Bank (Nigéria) 7,5 7,1 GT Bank (Nigéria) 1,9 1,6
Equity Bank (Quénia) 13,0 10,9 Equity Bank (Quénia) 3,2 2,7
Barclays Kenya 10,4 9,0 Barclays Kenya 2,5 2,1
Kenya CB 10,6 9,1 Kenya CB 2,4 2,1
Standard Chartered Bank Kenya 10,4 9,7 Standard Chartered Bank Kenya 2,6 2,3
Ecobank Ghana 7,0 6,5 Ecobank Ghana 2,3 1,9
Standard Chartered Ghana 10,2 8,9 Standard Chartered Ghana 2,8 2,4
Stanbic Uganda 14,1 11,6 Stanbic Uganda 3,7 3,2
   Média 11,0 9,7    Média 2,8 2,4

Valorização de 50,1%  BFA pelo múltiplo de: Valorização de 50,1%  BFA pelo múltiplo de:
FirstRand 1 961 1 845 Stanbic Uganda/First Rand 1 554 1 451
Ecobank Ghana  864  832 GT Bank (Nigéria)  780  721
Média da amostra 1 356 1 242 Média da amostra 1 162 1 055
Fonte: Bloomberg, 27Fev15, BPI Fonte: Bloomberg, 27Fev15, BPI



 

14 

 
 
Esta valorização do BCI é também confirmada pelos valores oferecidos numa negociação 
actualmente em curso, na qual as propostas apresentadas incluem múltiplos de P/BV entre 2.1x e 
3.0x, o que corresponde a uma valorização de 30% do BCI num intervalo entre 115 e 167 
milhões de euros. 
 
Em síntese, com base nestas metodologias, a valorização de 50.1% do BFA situa-se entre 1,0 mil 
milhões de euros e 1,4 mil milhões de euros (valor intermédio de 1,2 mil milhões de euros). Para 
a valorização da posição de 30% no BCI considera-se um intervalo de 115 e 167 milhões de 
euros, implícito nas referidas negociações em curso.  
 
A soma dos valores intermédios traduz-se numa valorização de 1.3 mil milhões de euros para o 
total da actividade internacional, o que corresponde a um valor por Acção do BPI de 0,92 euros. 
 

 
 
3.2.3. Sinergias anunciadas pelo Oferente 
 

O Oferente anunciou que é possível obter sinergias com a operação e quantifica um valor actual 
líquido de sinergias de 650 milhões de euros. O valor correspondente por Acção do BPI seria de 
0,446 euros. 
 
Em operações de consolidação, é comum partilhar sinergias com os accionistas da sociedade 
visada. Caso essa partilha fosse de 50%, para este montante de sinergias, o valor correspondente 
por Acção do BPI seria de 0,223 euros. 

Valorização de 30%  do BCI por múltiplos de PER Valorização de 30%  do BCI por múltiplos de PBV

ME 2014 2015E ME 2014 2015E
Lucro atribuível a 30% 12 12 Capitais próprios atribuíveis a 30% 55 76
Múltiplos de PER Múltiplos de PBV
First Rand (África do Sul) 15,9 14,4 First Rand (África do Sul) 3,6 3,3
GT Bank (Nigéria) 7,5 7,1 GT Bank (Nigéria) 1,9 1,6
Equity Bank (Quénia) 13,0 10,9 Equity Bank (Quénia) 3,2 2,7
Barclays Kenya 10,4 9,0 Barclays Kenya 2,5 2,1

Kenya CB 10,6 9,1 Kenya CB 2,4 2,1
Standard Chartered Bank Kenya 10,4 9,7 Standard Chartered Bank Kenya 2,6 2,3
Ecobank Ghana 7,0 6,5 Ecobank Ghana 2,3 1,9

Standard Chartered Ghana 10,2 8,9 Standard Chartered Ghana 2,8 2,4
Stanbic Uganda 14,1 11,6 Stanbic Uganda 3,7 3,2
   Média 11,0 9,7    Média 2,8 2,4

Valorização de 30%  BCI Valorização de 30%  BCI 
Média da amostra 134 117 Média da amostra 152 181
Fonte: Bloomberg, 27Fev15, BPI Fonte: Bloomberg, 27Fev15, BPI

Valorização da act. internacional do Banco BPI
Valor 

intermédio 

Valor de 50,1% do BFA 1 000 1 400 1 200

Valor de 30% do BCI  115  167  141

Valorização da actividade internacional 1 115 1 567 1 341

Valor da act. internacional por acção 0,77 1,08 0,92

Intervalo de valores
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3.2.4. Síntese da valorização do BPI  
 

O Conselho de Administração entende que o preço que reflecte o valor total actual do BPI é de 
2.04 euros por Acção. A este valor deverá ser adicionado o valor resultante da partilha (50/50) 
das sinergias. 
 

 
 
 

3.3. Múltiplos de transacções  
 
O Oferente apresenta também como justificação para o preço da Oferta “múltiplos de avaliação 
de transacções anteriores e transacções semelhantes no sector bancário europeu”. 
 
O Conselho de Administração do BPI considera que as transacções apresentadas não são 
comparáveis com a aquisição do controlo do BPI dado que: 

 algumas transacções resultaram de situações em que os bancos adquiridos estavam numa 
situação de grande vulnerabilidade; 

 nenhum dos bancos adquiridos era um dos principais players a operar no seu mercado 
(algumas operações apresentadas pelo Oferente correspondem a instituições de 
dimensão muito reduzida); 

 as transacções relativas a 2010 e 2011 não são comparáveis dadas as diferenças no 
enquadramento económico. 

 

  

Sinergias anunciadas pelo Oferente ME  

Valor actual das sinergias anunciado pelo Oferente 650

Número total de acções do Banco BPI 1 457

Valor de 100% das sinergias por acção (em euros) 0,45
Valor de 50%  das sinergias por acção (em euros) 0,22

Síntese de valorização (em euros)
Valores por 

acção

Actividade doméstica 1,12

Actividade internacional 0,92

Total do Banco BPI 2,04

Sinergias (50%) 0,22

Total incluindo 50%  sinergias 2,26
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4. Intenção dos membros do órgão de administração que são simultaneamente 
accionistas do BPI, quanto à aceitação da Oferta 

 
Na tabela seguinte indicam-se o número de Acções detidas por cada um dos membros do Conselho 
de Administração do BPI que é accionista da sociedade e a respectiva intenção de aceitação ou não 
aceitação da Oferta. As intenções referidas no quadro representam a posição de cada um dos 
membros do Conselho de Administração aí identificado no quadro actual de circunstâncias e 
perante os termos da Oferta que se descreveram no ponto 2 deste Relatório e que constam do 
Anúncio Preliminar, pelo que estão sujeitas a alteração caso ocorra alguma modificação do actual 
quadro de circunstâncias ou sejam alterados os termos da Oferta: 

 

Cargo Nome Acções BPI
Intenção quanto à  
aceitação da Oferta 

Presidente Artur Santos Silva 500 000 Não aceitação 

Vice-Presidente Fernando Ulrich 2 033 456 Não aceitação 

Vogais Alfredo Rezende de Almeida 2 250 000 Não aceitação 

 António Domingues 56 042 Não aceitação 

 Carlos Moreira da Silva 66 333 Não aceitação 

 Edgar Alves Ferreira 227 273 Não aceitação 

 João Pedro Oliveira e Costa 10 708 Não aceitação 

 José Pena do Amaral 184 913 Não aceitação 

 Manuel Ferreira da Silva 670 000 Não aceitação 

 Maria Celeste Hagatong 477 835 Não aceitação 

 Pedro Barreto 500 000 Não aceitação 

 Tomaz Jervell 15 680 Não aceitação 
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5. Informação sobre a votação do presente Relatório pelo Conselho de 
Administração do BPI 

 
O presente Relatório foi aprovado em reunião do Conselho de Administração do BPI realizada em 5 
de Março de 2015. A deliberação de aprovação foi tomada por maioria, tendo votado contra essa 
aprovação os Administradores Alfredo Rezende de Almeida, Armando Leite de Pinho, Edgar Alves 
Ferreira e Mário Leite da Silva, tendo este último apresentado a seguinte declaração de voto:  

 
“Declaração de voto 
Entendo que, votando contra a aprovação do Relatório do Conselho de Administração do 
Banco BPI elaborado nos termos do art. 181º do Código dos Valores Mobiliários, por não 
terem sido acolhidas pelo Conselho um conjunto de sugestões e propostas de alteração em 
matérias que reputo de fundamentais, tenho a obrigação de expressar as razões que me 
levaram a tomar essa posição, solicitando ao Exmo. Presidente do Conselho de 
Administração que, nos termos do disposto no nº 3 desse mesmo artigo 181º, esta declaração 
de voto seja integrada no documento que será publicamente divulgado. 
 
1. É meu entendimento que os documentos apresentados pelo Caixa Bank e sobre os 
quais o Conselho se pronuncia contêm um conjunto de vícios que prejudicam a sua análise e, 
em particular, que não são completos e objectivos em relação a vários temas essenciais para 
a percepção da oferta. Penso em particular em matérias como as autorizações regulatórias 
que o Oferente terá solicitado e sobre as quais não existe qualquer visibilidade, os planos 
estratégicos do CaixaBank para os mercados em que o BPI está presente, as repercussões da 
oferta nos interesses da sociedade visada, em geral, e, em particular, nos interesses dos seus 
trabalhadores e ainda os efeitos da consolidação para efeitos contabilísticos e prudenciais do 
Caixa Bank no BPI. 
 
Este facto – que é fundamental para a apreciação que o Conselho de Administração do Banco 
BPI faz da oferta e que, considerando que o CaixaBank entendeu submeter os seus 
documentos antes do prazo legal, não posso deixar de considerar estranho – não é 
suficientemente salientado pelo Relatório. 
 
2. O Relatório, pelo contrário, omite matérias que, nos termos do Código dos Valores 
Mobiliários, são de menção obrigatória. É o que acontece, desde logo, no que respeita ao 
artigo 181.2.b) do Código dos Valores Mobiliários, que refere dever o Conselho pronunciar-
se especificamente sobre “os planos estratégicos do oferente para a sociedade visada”. Por 
força desta regra, deveria o Conselho de Administração do BPI ter emitido a sua opinião 
sobre matérias tão importantes e fundamentais como o destino dos projectos em curso em 
Angola e Moçambique e a falta de proximidade cultural do CaixaBank em relação a esses 
projectos, o destino da parceria com o Grupo Allianz, etc. Porém, o Relatório é omisso em 
relação a tais temas. 
 
3. Por outro lado, por forma a cumprir o artigo 181.2.c) do Código dos Valores 
Mobiliários, que refere dever o Conselho pronunciar-se especificamente sobre “as 
repercussões da oferta nos interesses da sociedade visada, em geral, e, em particular, nos 
interesses do seus trabalhadores e nas suas condições de trabalho e nos locais em que a 
sociedade exerça a sua actividade” entendo ser obrigação do Conselho salientar os riscos 
que são gerados para os trabalhadores. Neste âmbito, propondo-se o Oferente alcançar no 
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ano de 2017 um valor de sinergias de 130 milhões de Euros, isso poderá implicar, no 
pressuposto que as sinergias decorram essencialmente de sinergias de custos e que o nível das 
amortizações não irá baixar, uma redução expectável de 42 milhões de Euros de custos com 
Fornecimentos e Serviços de Terceiros e uma redução expectável de 88 milhões de Euros com 
custos com pessoal, o que corresponde a cerca de 30% do total com custos com pessoal 
recorrentes da actividade doméstica em 2014, ou seja, pode pressupor a saída de mais de 
1800 Colaboradores da actividade doméstica. 
 
4. No actual momento do sector financeiro português – em particular face ao ambiente 
de baixas taxas de juro e margens reduzidas – é meu entendimento que a estratégia para o 
futuro da banca passa por movimentos de consolidação. Ora, como é do conhecimento 
público, o Banco BPI estava, à data do anúncio preliminar de OPA, a analisar um processo 
de consolidação nacional, o qual pode ser prejudicado pelo lançamento desta oferta, já que o 
calendário de implementação desta oferta pode não ser compatível com os calendários 
anunciados para esse processo. Por isso, apesar de o Relatório demonstrar que a oferta tem 
um cariz oportunístico, é meu entendimento que se devia ter ido mais longe. Esta oferta é, na 
minha opinião, inoportuna e não alinhada com os melhores interesses da Instituição, dos seus 
accionistas, dos seus trabalhadores e demais stakeholders, devendo o Conselho de 
Administração regressar tão prontamente quanto possível à análise das opções de 
consolidação. 
 
Lisboa, 5 de Março de 2015” 

 
Os membros do Conselho de Administração que são membros dos órgãos sociais do Oferente ou de 
sociedades com ele relacionadas (Isidro Fainé Casas, António Massanell Lavilla, Marcelino 
Armenter Vidal e Ignacio Alvarez-Rendueles) não participaram na reunião do Conselho de 
Administração em que foi tomada a deliberação que aprovou o presente Relatório. 
 
 

  



 

 

 


