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Banco Comercial Português, S.A., informa
sobre proposta de investimento recebida
da Fosun Industrial Holdings Limited

O Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”) informa ter recebido hoje uma carta da Fosun
Industrial Holdings Limited (“Fosun”), contendo uma proposta firme para um
investimento no capital social do BCP, nos termos e nas condições estabelecidos numa
Proposal Guidelines of Agreement. A Fosun propõe-se subscrever um aumento de capital
reservado unicamente à Fosun, a deliberar pelo Conselho de Administração do BCP ao
abrigo da aprovação dos acionistas na assembleia geral do passado dia 21 de abril, através
da qual, aos níveis atuais, a Fosun passaria a deter uma participação de aproximadamente
16,7% do total de ações representativas do capital social do BCP (o “Aumento
Reservado”). A Fosun considera ainda aumentar a sua participação através ou de
operações em mercado secundário ou no contexto de aumentos de capital futuros, com
vista ao potencial aumento da participação social da Fosun no BCP para entre 20% a 30%.
Nos termos da proposta recebida, a concretização do investimento da Fosun estaria
subordinada à satisfação de um conjunto de condições, incluindo:
●

Aprovação por parte do supervisor bancário da aquisição de uma participação
qualificada pela Fosun e a conclusão de reuniões e/ou discussões com a Comissão
Europeia

●

Clarificação por parte das autoridades competentes quanto à desnecessidade de
realização de contribuições especiais e de reconhecimento contabilístico imediato
de potenciais contribuições futuras para o Fundo de Resolução nacional

●

Concretização e registo do processo de reverse stock split nos termos aprovados
pela assembleia geral do passado dia 21 de abril

●

Preço de subscrição do Aumento Reservado não superior a €0,02 (com ajustamento
decorrente do reverse stock split)

●

Aprovação pelo Conselho de Administração de proposta a ser apresentada à
assembleia geral com vista ao aumento para 30% do limite à contagem de votos
previsto nos estatutos do BCP
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●

Aprovação pelo Conselho de Administração, na data de subscrição e realização do
Aumento Reservado, da cooptação de pelo menos 2 novos membros nomeados pela
Fosun para o Conselho de Administração, os quais integrariam igualmente a
Comissão Executiva, podendo o Conselho de Administração vir a cooptar até um
total de pelo menos 5 novos membros nomeados pela Fosun para o Conselho de
Administração, no contexto e em proporção com o aumento da participação da
Fosun no BCP

●

Ausência de quaisquer situações de alteração material adversa que afetem o BCP ou
a transação proposta.

Reconhecendo o interesse estratégico potencial da proposta apresentada por um investidor
internacional com o perfil da Fosun e com presença relevante no mercado português –
características susceptíveis de aportar um potencial de cooperação e desenvolvimento
sectorial e geográfico – a Comissão Executiva do BCP decidiu, no respeito dos seus deveres
fiduciários, proceder de forma célere a análise cuidada da referida proposta considerando
os diversos aspetos positivos da operação aí prevista, com vista a permitir decidir sobre
abertura de negociações e a apresentação, assim que possível, de uma recomendação ao
Conselho de Administração.
Mais se esclarece que o acima referido não pode ser entendido como garantia de que a
operação proposta venha a efetuar-se ou como significando que tenha sido tomada
qualquer decisão relativamente à mesma.
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Banco Comercial Português, S.A.

2/2

