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BCP informa sobre subscrição particular
de aumento de capital pela Fosun e
assinatura de memorando de
entendimento

Na sequência dos anúncios publicados em 30 de julho de 2016, 14 de setembro de 2016 e 28 de
setembro de 2016, o Banco Comercial Português, S.A. (“BCP” ou o “Banco”) anuncia a aprovação
pelo seu Conselho de Administração, do resultado das negociações com a Fosun Industrial
Holdings Limited (“Fosun”), bem como do aumento, por colocação particular, do capital social
do BCP.

A.

Memorando de Entendimento e Acordo de Subscrição com a Fosun

Em 18 do corrente mês, o BCP e a Fosun celebraram um Memorandum of Understanding relativo
ao investimento da Fosun no capital social do BCP (“MoU”), nos termos do qual a sociedade
Chiado (Luxembourg) S.à r.l. (“Chiado”), entidade do Grupo Fosun, acordou investir no BCP
através da colocação particular de 157.437.395 novas ações (o “Aumento de Capital Reservado”).
Em observância dos procedimentos de corporate governance aplicáveis ao BCP, para o atual
mandato que finda em 2017, o MoU estabelece a cooptação de:
(i) dois membros do Conselho de Administração, cuja designação para membros adicionais da
Comissão Executiva será também proposta, devendo um dos membros ser designado VicePresidente adicional da Comissão Executiva; e
(ii) com sujeição à detenção, por parte da Chiado, de pelo menos 23% do capital social do
BCP, três administradores não executivos, sendo um designado Vice-Presidente do
Conselho de Administração e outro proposto como membro do Comité de Nomeações e
Remunerações.
Considerando as sinergias e oportunidades de desenvolvimento de negócio, o MoU prevê a
existência subsequente de conversações para, em condições de mercado e sem compromisso de
resultados, estabelecer acordos de longo prazo de distribuição de seguros fora de Portugal.
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Para os efeitos acima descritos, a Fosun e a Chiado acordaram também um período de lock-up
respeitante à venda de ações por si subscritas no âmbito do Aumento de Capital Reservado, com
a duração de três anos contados da respetiva data de subscrição.
A Fosun reafirmou no MoU o forte interesse de vir subsequentemente a aumentar a participação
no BCP para cerca de 30% do respetivo capital social através de operações em mercado primário
ou secundário uma vez aprovado o aumento do imite da contagem de votos para 30% do capital
social.

B.

Aumento de Capital Reservado

Em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral de 21 de abril de 2016 relativa à
supressão do direito de preferência dos acionistas, o Conselho de Administração aprovou uma
deliberação de aumento do capital do BCP, de € 4.094.235.361,88 para €4.268.817.689,20,
através da colocação privada de 157.437.395 novas ações, com subscrição pela Chiado, com um
preço de subscrição de € 1,1089 por cada nova ação.
O aumento de capital acima mencionado por colocação particular foi já subscrito pela Chiado,
tendo já sido solicitado o registo junto da competente Conservatória de Registo Comercial em 18
do corrente mês e, em consequência, o capital social do BCP passou agora a ser de €
4.268.817.689,20, representado por 944.624.372 ações ordinárias, escriturais, sem valor
nominal.
As novas ações ordinárias, cuja admissão à negociação no Mercado Regulamentado Euronext
Lisbon será solicitada, conferirão aos seus titulares os mesmos direitos que os das ações
existentes.

Fim de comunicado
Banco Comercial Português, S.A.

2/2

