Comunicado

NOVO BANCO, S.A. informa sobre nova estrutura de
administração e comissão executiva

O NOVO BANCO, S.A. informa que, na sequência de deliberação de
alteração de Estatutos já comunicada, destaca-se, em linha com as melhores
práticas de Governance, a alteração da sua estrutura de administração e
fiscalização que passa a ser composta por um Conselho de Administração,
compreendendo um Chairman, Rui Cartaxo, e uma Comissão Executiva
liderada António Ramalho.
A nova Comissão Executiva do Novo Banco foi aprovada pelo Fundo de
Resolução em 21 de dezembro e recebeu esta sexta-feira, dia 7 de abril,
autorização do BCE para a quase totalidade dos seus nomes. Está assim
prestes a ficar completa a equipe que irá assegurar a continuação do Novo
Banco (até a venda se concluir naturalmente).
Composição da Comissão Executiva
António Ramalho CEO
(anteriormente) CEO do Infraestruturas de Portugal, Vice CEO do Millennium,
Presidente da UNICRE, Administrador do Santander Totta e do Grupo
Champalimaud (26 anos de experiência no setor)
Vitor Fernandes - Chief Comercial Officer - Rede de Empresas
(anteriormente) vice CEO do Millennium e CEO da Mundial Confianca (24
anos de experiência no setor financeiro)
Isabel Ferreira - Chief Comercial Officer - Rede de Particulares
(anteriormente) CEO e founder do Banco Best
Jorge Cardoso - CFO
(anteriormente) CEO do Banco Caixa Investimentos e administrador da Caixa
Geral de Depósitos (21 anos de experiência no setor financeiro)
Luísa Soares da Silva - Chief Legal and Compliance Office
(anteriormente) Partner da MLGTSS (26 anos de experiência como
Advogada nesta área)
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Rui Fontes - Chief Risk Officer
(anteriormente) Diretor de risco do Novo Banco e do Banco Espírito Santo e
antigo diretor de modelos de risco. (21 anos de experiência bancária)
Ainda aguarda autorização o José Eduardo Bettencourt
(anteriormente) Chairman do Santander Asset Management e administrador
do Santander, Chief of Staff de António Osório e Eduardo Stock da Cunha,
gestor no Citibank e Barclays. Também foi Presidente do Sporting (21 anos
de experiência no setor)

Renovação e Experiência
A Comissão Executiva proposta, presidida por António Ramalho, terá quatro
novos administradores e manterá dois administradores da comissão anterior
permitindo uma renovação seletiva do Conselho, sem prejuízo de assegurar
a continuidade desejada. No entanto a renovação aposta na experiência e na
integração de novo know-how.
A Comissão Executiva será composta por membros que em média têm 21,8
anos de experiência bancária dos quais 50% (11 anos) em lugares de
administração. Dos sete membros mais de metade (4) já assumiram funções
de Presidência executiva em instituições financeiras, 3 já foram vice
presidentes, 3 já foram CFOs e 3 já presidiram a Sociedades não financeiras,
o que permite assegurar a complementaridade e maior controle interno das
decisões e o conhecimento das necessidades dos clientes.
Na Comissão Executiva juntar-se-ão experiências de gestão de 5 grandes
grupos financeiros que operaram no mercado nos últimos 20 anos. (Grupo
Champalimaud, Grupo Caixa, Grupo Santander, Grupo Millenniumbcp e
naturalmente grupo Novo Banco) o que permite aumentar a experiência e
diversidade de modelos de gestão.
Integração e Diversidade
Mas a Comissão Executiva agora proposta enquadra novas exigências de
integração e diversidade profissional e social dos seus intervenientes. A
Comissão Executiva tem uma distribuição de género 30%/70%, apresenta
uma média de idade de 52,14 anos e uma média de 3 filhos. A idade varia
entre os 58 (máxima) e os 44 (mínima).
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Os membros da Comissão Executiva incorporam licenciaturas em gestão
(44%), direito (29%) e engenharia (14%) e são inúmeros os cursos de pôs
graduação realizados com predomínio nos MBAs, Banking e Legal.
Os membros da Comissão Executiva estão totalmente enquadrados na
sociedade, alguns desempenharam funções diretivas em associações
empresariais, sociais e desportivas, o que aproxima a Comissão Executiva
da sociedade em que o Novo Banco se insere

Lisboa, 9 de abril de 2017
NOVO BANCO, S.A.
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