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AVISO PARA O EXERCÍCIO DE DIREITOS DE INCORPORAÇÃO E DE 
SUBSCRIÇÃO 

 
 

1. Em cumprimento do disposto no artigo 459.º do Código das Sociedades 
Comerciais e na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 
4/2004, informam-se os Senhores Accionistas do Banco Espírito Santo, S.A. 
que, de acordo com a deliberação da Assembleia Geral de Accionistas 
realizada no dia 17 de Abril de 2006, o Banco Espírito Santo, S.A., sociedade 
acima identificada, vai proceder ao aumento do seu capital social de 
1.500.000.000 Euros para até 2.500.000.000 Euros, por incorporação de 
reservas e por novas entradas em dinheiro, mediante a emissão de até 
200.000.000 novas acções, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor 
nominal de 5 euros cada uma, sendo: 

  
a. 50.000.000 novas acções a atribuir gratuitamente aos Accionistas, na 

proporção de 1 (uma) nova acção por cada 6 (seis) acções detidas (através 
da aplicação do factor 1/6 ao número de direitos de incorporação detidos no 
momento da efectiva incorporação, com arredondamento por defeito), 
sendo  atribuído 1 (um) direito de incorporação por cada acção detida; e  

 
b. 150.000.000 novas acções para subscrição com reserva de preferência 

para os Accionistas, ao preço de subscrição de 9,20 euros, o que 
corresponde a um prémio de emissão de 4,20 euros por acção. Os 
Accionistas têm direito a subscrever 1 (uma) nova acção por cada 2 (duas) 
acções detidas (através da aplicação do factor 1/2 ao número de direitos de 
subscrição detidos no momento da efectiva subscrição, com 
arredondamento por defeito), sendo atribuído 1 (um) direito de subscrição 
por cada acção detida.  
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2. Os direitos de subscrição poderão ser exercidos durante o período da Oferta 
que decorrerá entre as 8,30 horas do dia 3 de Maio de 2006 e as 15,00 horas 
do dia 23 de Maio de 2006, inclusive.  
 
Pelas características dos direitos de preferência, se estes não forem exercidos 
durante o período fixado para o efeito, caducarão e as acções que os seus 
titulares teriam direito a subscrever serão atribuídas aos Accionistas que 
manifestarem a sua intenção de proceder à subscrição de acções 
eventualmente sobrantes, nos termos descritos no ponto 8. infra. O pedido de 
subscrição adicional deve ser efectuado conjuntamente com o pedido de 
subscrição. 
 
Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição adicional, 
as acções eventualmente sobrantes poderão, no âmbito do contrato de 
underwriting que eventualmente venha a ser celebrado, ser atribuídas parcial 
ou totalmente a investidores institucionais que hajam manifestado interesse na 
sua subscrição durante o período da Oferta, nos termos descritos no ponto 9. 
infra. 

  
3. As acções do Banco Espírito Santo, S.A. transaccionadas no Eurolist by 

Euronext Lisbon (mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – 
Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.) até ao dia 26 de Abril 
de 2006, inclusive, ainda conferem o direito a participar nas operações de 
subscrição / incorporação das novas acções. A partir de 27 de Abril de 2006 
inclusive, as acções passarão a transaccionar-se em bolsa sem direitos.  

 
4. Os direitos de subscrição e de incorporação serão negociáveis no Eurolist by 

Euronext Lisbon, entre 3 de Maio de 2006 e 17 de Maio de 2006, inclusive.  
 
Os direitos de incorporação e de subscrição serão também negociáveis fora de 
mercado regulamentado, nos termos da legislação aplicável, até aos dias 22 e 
23 de Maio de 2006, respectivamente.  
 

5. As ordens de subscrição podem ser revogadas até 5 (cinco) dias antes de 
findar o prazo da Oferta, ou seja, são revogáveis até dia 18 de Maio, inclusive. 

 
6. As ordens de subscrição poderão ser apresentadas em qualquer balcão do 

Banco Espírito Santo, S.A., bem como, junto de outros intermediários 
financeiros autorizados a prestar o serviço de registo de valores mobiliários 
escriturais, mediante a verificação do direito de exercício de subscrição.  

 
7. O preço de subscrição será realizado, em numerário, e integralmente no acto 

da subscrição. Sobre o preço da subscrição, poderão, eventualmente, incidir 
comissões ou outros encargos a suportar pelos subscritores, dependendo o 
seu valor do intermediário financeiro junto do qual seja efectuada a ordem de 
subscrição.  

 
8. As acções inicialmente não subscritas no exercício dos direitos de preferência, 

serão objecto de rateio pelos Accionistas que tenham manifestado a sua 
intenção de subscrever uma quantidade de acções superior àquela a que 
tinham proporcionalmente direito e a sua atribuição será feita nos termos do 
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.  
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9. Informa-se, ainda, os Senhores Accionistas de que na sequência da 
deliberação tomada na Assembleia Geral de Accionistas de 17 de Abril de 
2006, o Banco Espírito Santo, S.A. poderá, no âmbito da parte do Aumento de 
Capital por subscrição com reserva de preferência para accionistas, celebrar 
um contrato de Underwriting com um conjunto de instituições financeiras, o 
qual poderá incidir sobre a totalidade ou parte das acções eventualmente 
sobrantes após o exercício de direitos de subscrição por parte dos accionistas, 
sujeito a condições a acordar. 

 
Não existe garantia da integral colocação da emissão, pelo que, no caso de 
não ser totalmente subscrita, e uma vez que, nos termos da deliberação da 
Assembleia Geral o aumento de capital está sujeito ao regime da subscrição 
incompleta previsto no artigo 457.º do Código das Sociedades Comerciais, a 
emissão subsistirá, limitando-se o aumento de capital social ao montante 
nominal das novas acções subscritas. 

 
10. As novas acções a emitir no âmbito do presente aumento de capital social 

serão fungíveis com as acções do Banco Espírito Santo, S.A. actualmente 
existentes. No que respeita ao dividendo, as acções a emitir no âmbito deste 
aumento de capital conferem direito ao dividendo que vier a ser aprovado para 
o exercício de 2006 e seguintes. 

 
11. As acções a emitir serão objecto de pedido de admissão ao Eurolist by 

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

 
12. O Banco Espírito Santo, S.A. e o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., 

na sua qualidade de intermediário financeiro responsável pela prestação dos 
serviços de assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução da 
Oferta e no processo de admissão à negociação das novas acções, 
apresentaram já o pedido de aprovação do Prospecto de Oferta Pública de 
Subscrição e de Admissão à Negociação junto da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, encontrando-se o processo em fase de análise nessa 
Comissão.  

 
Uma vez que a concretização da operação está dependente da aprovação do 
Prospecto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os termos e 
condições da referida operação e o prazo previsto para a realização da Oferta 
aqui exposta ficam condicionados à concessão da referida aprovação. 

 
13. Ainda que condicionado à data de concessão da aprovação do Prospecto, 

estima-se que a disponibilização do mesmo ocorra até ao dia 26 de Abril de 
2006.  

 
14. Caso se verifique qualquer situação que obste à concretização da operação 

nos termos expostos, o Banco Espírito Santo, S.A. compromete-se a informar 
imediatamente o mercado.  
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15. As datas acima referidas estão condicionadas à obtenção da aprovação do 
Prospecto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e qualquer 
alteração ao calendário previsto será oportunamente divulgada.  

 
 
 
Lisboa, 19 de Abril de 2006 
 
 

       O Emitente     O Intermediário Financeiro 
 

      Banco Espírito Santo, S.A.       Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. 
 
 
A informação aqui contida tem natureza restrita e não deverá ser publicada, distribuída ou anunciada em 
ou para os Estados Unidos da América, Austrália, Canadá, Japão ou para US persons. Este anúncio não 
consubstancia uma oferta para venda de valores mobiliários ou uma solicitação de oferta para a compra 
de valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. As acções aqui referidas 
(“Acções”) não foram e não serão registadas ao abrigo do United States Securities Act of 1933, conforme 
modificado (o “Securities Act”), e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para ou 
por conta ou em benefício de US Persons (tal como definidas na Regulation S ao abrigo do Securities Act) 
sem o registo ao abrigo do Securities Act ou uma dispensa de obtenção de tal registo. Não será realizada 
qualquer oferta pública das Acções nos Estados Unidos.  

Este anúncio não contém ou constitui uma oferta ou convite à compra ou subscrição de quaisquer valores 
mobiliários do Banco Espírito Santo, S.A. e não deve ser tido em conta em relação a qualquer decisão de 
compra ou subscrição de quaisquer valores mobiliários. Qualquer oferta de aquisição de valores 
mobiliários deverá ser feita unicamente com base na informação constante do Prospecto que será 
preparado para o efeito, e os investidores deverão basear a sua decisão de investimento na informação aí 
contida. Estabilização / FSA 

Qualquer oferta de valores mobiliários ao público que possa ser considerada como efectuada no âmbito 
do presente comunicado em qualquer Estado Membro do Espaço Económico Europeu que tenha 
transposto a Directiva 2003/71/C (conjuntamente com qualquer regulamentação adoptada em qualquer 
Estado Membro, aqui designada por (Directiva dos Prospectos) é apenas dirigida a Investidores 
Qualificados desse Estado Membro tal como definidos na Directiva dos Prospectos ou a outros 
investidores em relação aos quais a oferta possa ser legalmente dirigida nos termos da Directiva dos 
Prospectos.  

Este comunicado está apenas a ser distribuído e é apenas dirigido a: (I) pessoas que estão fora do Reino 
Unido ou (II) investidores profissionais de acordo com o Artigo 19(5) do Financial Services and Markets 
Act 2000 (promoção financeira) Order 2005 (a Order) ou (III) entidades de elevado património, ou outras 
pessoas as quais o mesmo possa ser legalmente comunicado, de acordo com o Artigo 49(2)(a) a (d) da 
“Order” (sendo todas estas pessoas conjuntamente referidas como “Pessoas Relevantes”). Qualquer 
pessoa que não seja uma Pessoa Relevante não deverá actuar com base nesta comunicação e no seu 
conteúdo, nem depositar confiança nos mesmos. O investimento ou a actividade de investimento a que se 
refere esta comunicação apenas está disponível para Pessoas Relevantes, assim como qualquer convite, 
oferta ou acordo para subscrever, comprar ou por outra forma adquirir os valores mobiliários apenas se 
referirá a Pessoas Relevantes.  

The information contained herein is restricted and is not for publication, distribution or release in or into the 
United States of America, Australia, Canada, Japan or to U.S. persons. This announcement is not an offer 
of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States or any other 
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jurisdiction. The shares referred to herein (the "Securities") have not been and will not be registered under 
the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or 
sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons (as such terms are defined in 
Regulation S under the Securities Act) absent registration under the Securities Act or an applicable 
exemption from such registration. There will be No public offering of the Securities in the United States.  

This announcement does not contain or constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any 
securities of Banco Espírito Santo, S.A. and should not be relied upon in connection with any decision to 
purchase or subscribe for any such securities. Any offer to acquire Securities will be made, and any 
investor should make his or her investment, solely on the basis of information that will be contained in a 
prospectus that will be prepared for that purpose. Stabilisation / FSA.  

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any 
European Economic Area (“EEA”) Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together 
with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”) is only 
addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive or 
other investors to which it may be lawfully addressed under the Prospectus Directive.  

This press release is only being distributed to and is only directed at (I) persons who are outside the 
United Kingdom or (II) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (III) high net worth entities, or other 
persons to whom it may be lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all 
such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any person who is not a Relevant Person 
must not act or rely on this communication or any of its contents. The investment or investment activity to 
which this communication related is only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, 
purchase or otherwise acquire the Securities will be engaged in only with the Relevant Persons. 


