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PROPOSTA 

 

Ponto 9 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Acionistas do Banco BPI, S.A. 

de 20 de abril de 2018 

 

Considerando que: 

 

1. Quer a “Política de Remuneração do Banco BPI aplicável aos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal” aprovada na Assembleia Geral de Acionistas de 26 de 

abril de 2017, quer a “Política de Remuneração do Coletivo Identificado” aprovada pelo 

Conselho de Administração na sua reunião de 14 de dezembro de 2017, prevêem que parte da 

remuneração variável a atribuir aos destinatários das mesmas seja composta por instrumentos 

financeiros, preferencialmente ações do CaixaBank, S.A. (CaixaBank), sociedade que detém 

84,51% do Banco BPI, SA (Banco BPI); 

 

2. Em resultado do referido em 1, e para efeitos de execução das referidas Políticas de 

Remuneração, se revela necessário que o Banco BPI possa proceder à aquisição de ações do 

CaixaBank; 

 

3. A existência da relação entre o CaixaBank e o Banco BPI identificada no ponto 1 (ou seja, de 

uma relação de detenção pelo CaixaBank de mais de metade do capital e direitos de voto do 

Banco BPI) conduz a que a aquisição referida no ponto 2 deva observar determinadas 

disposições da lei pessoal do primeiro (no presente caso a Ley de Sociedades de Capital 

aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.)  

 

4. Nos termos do parágrafo 2º da alínea a) do artigo 146º da referida lei, a aquisição pela 

entidade dominada (Banco BPI) de ações da entidade dominante (CaixaBank) está sujeita e 

tem de ser autorizada pela Assembleia Geral da entidade dominada, ou seja do Banco BPI;  

 

5. A Assembleia Geral do CaixaBank concedeu em 28 abril de 2016 autorização ao seu órgão 

de administração para a aquisição de ações próprias dessa sociedade, tendo sido definido: 

a) que a aquisição pode ser realizada a título de compra e venda, permuta, dação em 

pagamento ou qualquer outro permitido por lei, em uma ou várias vezes, até ao limite de 

10% do capital social do CaixaBank; 

b) que, quando se trate de aquisição onerosa, o preço ou contravalor se deverá situar num 

intervalo de mais ou menos 15%  da cotação de fecho do dia anterior à aquisição das 

acções do CaixaBank no Mercado Contínuo. 

 

6. A autorização referida no ponto anterior é válida por 5 anos a contar da data em que foi 

concedida; 

 

7. Se entende que, para além dos acima referidos, deverão ser respeitados os demais limites e 

requisitos que o CaixaBank venha a informar o Banco BPI estarem definidos para autorização 

relativa à aquisição de acções do CaixaBank; 
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Propõe-se que a Assembleia Geral autorize o Conselho de Administração do Banco BPI a 

adquirir, para efeitos de execução da “Política de Remuneração do Banco BPI aplicável aos 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal” e da “Política de Remuneração do 

Coletivo Identificado”, ações do CaixaBank nos termos, condições e limites previstos nos 

considerandos 5 a 7 desta proposta. 

 

O Conselho de Administração 

Lisboa, 23 de março de 2018 

 


