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27 June 2022 

 

Banco Comercial Português, S.A. informs about granting 
of shares to the Executive Directors and Managers 

 

Banco Comercial Português, S.A. (“Bank”) informs that, on June 25, it has delivered 

9,142,147 shares to the Executive Directors, Managers and Employees of the BCP Group, 

acquired under the Regulation on Variable Remuneration and considering the specific tax 

regime of each of the beneficiaries. The common, book-entry and registered shares, without 

nominal value acquired represent approximately 0.06% of the shares representative of the 

capital of Banco Comercial Português, S.A. 

 

It is further informed that of the total shares delivered by the Bank to employees, 

6,565,736* Bank shares were attributed to Executive Directors and Managers, relating to the 

variable remuneration for the year 2021, the first year of deferral of the variable 

remuneration for the year of 2020, the second year of deferral of variable remuneration for 

the year 2019 and the third year of deferral of variable remuneration for the year 2018, as 

well as the long-term variable remuneration of the Executive Directors due for the term that 

ended in 2021. 

 

Pursuant to article 248-B of the Portuguese Securities Code and under article 14 of CMVM 

Regulation no. 5/2008, the information on the communication of Managers' Transactions is 

attached. 
 
     

 

 

 

End of announcement 
Banco Comercial Português, S.A. 
 
*The number of shares attributed is influenced by the tax regime applicable to each beneficiary. 







 

 

ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 

direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  JOAO NUNO OLIVEIRA JORGE PALMA 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 

leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 

iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€0,1775 937.685 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

937.685 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 

 

 

 
 

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 













 

 

ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 

direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  PEDRO MANUEL FRANCISCO DA SILVA DIAS 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  DIRIGENTE 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 

leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 

iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€0,1775 60.676 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

60.676 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 

 

 

 
 

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 



 

 

ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 

direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  JOAO MANUEL TAVEIRA PINTO DOS SANTOS PAIVA 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  DIRIGENTE 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 

leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 

iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€0,1775 86.938 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

86.938 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 

 

 

 
 

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 











ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 
direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  RUI EMANUEL AGAPITO SILVA 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  DIRIGENTE 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 
leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 
iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de instrumento 
Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s)   
€0,1775 49.033 
  

d) Informações agregadas 
— Volume agregado 

— Preço 
 

  
49.033 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 
 
 
  

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 






