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ANÚNCIO 

 

Para Publicação Imediata 

 

 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 

(o “Emitente”) 

 

Sociedade aberta com sede na Praça D. João I, 28, Porto e com o capital social de 

4.725.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto 

com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501.525.882 

 

€2,000,000,000 Floating Rate Covered Bonds due October 2020 

(ISIN: PTBCQLOE0036) 

(as “Obrigações Hipotecárias”) 

issued by the Issuer 

ao abrigo do seu Euro 12,500,000,000 Covered Bonds Programme 

(o “Programa”) 

 

21 abril 2020 

 

Fazemos referência às Obrigações Hipotecárias. Todos os termos e expressões utilizados 

mas não definidos no presente anúncio têm o significado que lhes é atribuído nos termos 

e condições das Obrigações Hipotecárias incluídos no Prospeto de Base datado de 29 de 

junho de 2012, os quais foram incorporados no Prospeto de Base datado de 15 de maio 

de 2019, bem como nas Condições Finais (Final Terms) datadas de 21 de agosto de 2012, 

tal como alteradas em 13 de julho de 2015, relativos às Obrigações Hipotecárias. 

 

O Emitente informa que o titular único das Obrigações decidiu na presente data:  

1. aumentar o montante da referida emissão de €2.000.000.000 para 

€4.000.000.000, pelo aumento do valor nominal (Specified Denomination) de 

cada Obrigação Hipotecária de €100.000 para €200.000; 

2. alterar a data de vencimento (Maturity Date) de 23 de outubro de 2020 para 23 

de outubro de 2023; 

3. alterar a data de vencimento prorrogada (Extended Maturity Date) de 23 de 

outubro de 2021 para 23 de outubro de 2024;  

4. alterar a margem (Margin) até à data de vencimento (To Maturity Date) de +0,50 

por cento por ano para +0,75 por cento por ano; e 
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5. alterar a margem (Margin) desde a data de vencimento até à data de vencimento 

prorrogada (From Maturity Date up to Extended Maturity Date) de +0,50 por 

cento por ano para +0,75 por cento por ano 

 

doravante designadas por “Alterações”, que deverão aplicar-se do período de 

contagem de juros (Interest Period) que se inicia na data de pagamento de juros 

(Interest Payment Date) de 23 de abril de 2020 (inclusive) em diante. 

 

O Emitente informa que as Condições Finais (Final Terms) datadas de 21 de agosto de 

2012, tal como alteradas em 13 de julho de 2015, relativas às Obrigações Hipotecárias, 

devem ser lidas considerando as Alterações. 

 

Para mais informações por favor contactar: 

 

Banco Comercial Português, S.A. 

Taguspark - Avenida Prof Dr. Cavaco Silva, Edifício 2, Piso 2A 

2740 - 256 Porto Salvo 

Portugal 

 


