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COMUNICADO 

 
Emissão de 275 M.€ de valores mobiliários representativos  

de dívida muito subordinada (AT1)1 
 
1. O Banco BPI, S.A. informa que decidiu realizar uma emissão no montante de 275 000 000 de 

Euros de valores mobiliários representativos de dívida muito subordinada - instrumentos de 
capital Additional Tier 1 (AT1) – cujas condições foram hoje fixadas. A referida emissão será 
subscrita integralmente pelo CaixaBank, S.A.  
 
A emissão de valores mobiliários representativos de dívida muito subordinada (AT1) tem por 
objetivo uma estrutura de capital mais otimizada, com uma distribuição de capital entre CET1, 
Tier 1 e Capital Total mais em linha com os limites previstos na CRR2. 
 

2. Os valores mobiliários têm um valor nominal de 500 000 Euros, são emitidos a um preço de 
emissão de 100% e remunerados a taxa de juro fixa inicial de 6.50% até à 1º call (taxa Swap 5 
anos acrescida de um spread de 713.1 pontos base). Caso a call não seja exercida, a taxa do cupão 
será refixada de 5 em 5 anos com referência à taxa Swap a 5 anos naquele momento, adicionada 
do spread inicial. 
 
Foi obtida uma opinião de um auditor independente, o qual confirmou que as condições de pricing 
da emissão são adequadas às atuais condições de mercado. 

 
3. Os valores mobiliários representativos de dívida muito subordinada (AT1) são dívida perpétua, 

com opção de reembolso antecipado pelo emitente a partir do 5º ano, trimestralmente em cada 
data de pagamento de cupão (sujeito a autorização da Entidade de Supervisão) e dispõem de um 
mecanismo automático de absorção de perdas (“temporary write-down”).  
 
Caso se verifique uma deterioração do rácio CET1 consolidado ou individual para um valor 
inferior a 5.125% (“trigger”), o mecanismo de absorção de perdas determina a redução 
automática do valor nominal (“Write-down”) dos valores mobiliários representativos de dívida 
muito subordinada (AT1) em montante suficiente para repor o rácio CET1 para aquele nível. A 
redução do valor nominal dos valores mobiliários representativos de dívida muito subordinada 
(AT1) poderá ser revertido (“Write-up”) por decisão discricionária do Banco e desde que se 
encontrem reunidos os requisitos previstos na lei e regulamentação aplicável para que tal reversão 
possa ter lugar. 

                                                      
1) Undated Deeply Subordinated Notes (instrumentos de capital Additional Tier 1 - AT1) emitidos ao abrigo do Euro Medium Term Note 
Programme. 

2) Regulamento UE nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento (Capital Requirements Regulation - CRR). 



 

 

 
4. As características dos valores mobiliários representativos de dívida muito subordinada (AT1) 

acima referidos foram configuradas por forma a preencher as condições previstas no Regulamento 
UE nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho para a respetiva classificação como 
instrumento de fundos próprios de nível 1 (Additional Tier 1).  
 
A referida emissão terá um impacto positivo nos rácios consolidados de capital Tier1 e total do 
Banco BPI, S.A. de 1.6 p.p. calculados por referência a 30 de junho de 2019. 

 
5. Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação aconteça a 19 de setembro. 
 
 
Porto, 9 de setembro de 2019 
 
Banco BPI, S.A. 
 
 


