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COMUNICADO
O Banco Espírito Santo, S.A. informa que, na sequência do
anúncio da proposta de aumento do seu capital social que
será

submetida

à

aprovação

da

Assembleia

Geral

de

Accionistas, mandatou, o Espírito Santo Investment e a
Morgan Stanley para actuarem como Coordenadores Globais
Conjuntos e Book Runners Conjuntos, assim como o Calyon,
o Deutsche Bank e a JP Morgan para actuarem igualmente
como Book Runners Conjuntos. Adicionalmente, serão ainda
convidadas um conjunto de instituições para participarem
com o estatuto de Co-Leaders.

Lisboa, 14 de Março de 2006
Banco Espírito Santo, S.A.
A informação aqui contida tem natureza restrita e não deverá ser publicada,
distribuída ou anunciada em ou para os Estados Unidos da América, Austrália,
Canadá, Japão ou para US persons. Este anúncio não consubstancia uma oferta para
venda de valores mobiliários ou uma solicitação de oferta para a compra de valores
mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. As acções aqui
referidas (“Acções”) não foram e não serão registadas ao abrigo do United States
Securities Act of 1933, conforme modificado (o “Securities Act”), e não poderão
ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para ou por conta ou em benefício
de US Persons (tal como definidas na Regulation S ao abrigo do Securities Act) sem
o registo ao abrigo do Securities Act ou uma dispensa de obtenção de tal registo.
Não será realizada qualquer oferta pública das Acções nos Estados Unidos.
Este anúncio não contém ou constitui uma oferta ou convite à compra ou subscrição
de quaisquer valores mobiliários do Banco Espírito Santo, S.A. e não deve ser tido
em conta em relação a qualquer decisão de compra ou subscrição de quaisquer
valores mobiliários. Estabilização / FSA
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PRESS RELEASE

Banco Espírito Santo would like to inform that following
its announced proposal to increase the share capital of
the bank that will be submitted at the Annual General
Meeting, it has appointed Espírito Santo Investment and
Morgan Stanley to act as Joint Global Coordinators and
Joint Bookrunners and Calyon, Deutsche Bank and JP Morgan
as Joint Bookrunners.

Additionally a Co-Lead Group will

also be invited to participate in the transaction.

Lisbon, 14th of March 2006
Banco Espírito Santo, S.A.
The information contained herein is restricted and is not for publication,
distribution or release in or into the United States of America, Australia,
Canada, Japan or to U.S. persons. This announcement is not an offer of securities
for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States
or any other jurisdiction. The shares referred to herein (the "Securities") have
not been and will not be registered under the United States Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the
United States or to or for the account or benefit of U.S. persons (as such terms
are defined in Regulation S under the Securities Act) absent registration under
the Securities Act or an applicable exemption from such registration. There will
be No public offering of the Securities in the United States.
This announcement does not contain or constitute an offer or invitation to
purchase or subscribe for any securities of Banco Espírito Santo, S.A. and should
not be relied upon in connection with any decision to purchase or subscribe for
any such securities. Stabilisation / FSA.
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