
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Praça D. João I, 28, Porto 
Mat. CRC do Porto  

Com o nº único de matrícula e identificação fiscal: 501.525.882 
Capital Social: 3.611.329.567 Euros 

 
 

COMUNICADO 
 
 
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS INFORMA SOBRE ENTENDIMENTO 

DO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO BANCO BPI 
 
 
Lisboa, 19 de Abril de 2006 – Como é do conhecimento público realizar-se-á amanhã, 
dia 20 de Abril, a Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI S.A.. Considerando 
que se encontra em curso o processo de Oferta Publica de Aquisição (OPA) sobre a 
totalidade do capital do Banco BPI, entende o Banco Comercial Português, na qualidade 
de Oferente, ser oportuno esclarecer os seguintes pontos:     
 
 

1. A Assembleia Geral que agora se realizará corresponde à reunião anual formal e  
obrigatória que sempre ocorre nesta época do ano, e não foi convocada com a 
finalidade de apreciar os termos da Oferta lançada pelo Banco Comercial 
Português, pois nem a sua Agenda contém qualquer alusão à OPA, nem a sua data 
foi fixada após o anúncio da Oferta. É, assim, entendimento do Banco Comercial 
Português que a Assembleia de dia 20 não é a sede nem a ocasião próprias para os 
Accionistas apreciarem a Oferta.  

 
2. Decorre, em consequência, que eventuais deliberações que os Accionistas venham 

a tomar nesta Assembleia não substituem a necessária e indispensável apreciação 
que, em devido tempo, uma vez obtido o registo da Oferta e iniciado então o seu 
período de concretização, os Accionistas do BPI têm o direito de fazer. O Banco 
Comercial Português confia na capacidade de julgamento independente dos 
Accionistas do BPI, que em Assembleia expressamente convocada para o efeito 
se espera tenham oportunidade de analisar os termos da Oferta, em especial no 
que se refere à eliminação de limitações de voto, permitindo assim o livre 
funcionamento do mercado e o tratamento equitativo que é devido a todos os 
Accionistas do BPI.      
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