
 

SUPLEMENTO AO DOCUMENTO DE REGISTO UNIVERSAL DO BANKINTER S.A., 2020 

INSCRITO NOS REGISTOS OFICIAIS DA COMISSÃO NACIONAL DO MERCADO DE VALORES 

NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020  

 

O presente SUPLEMENTO AO DOCUMENTO DE REGISTO UNIVERSAL DO BANKINTER S.A. 

inscrito nos Registos Oficiais da Comissão Nacional do Mercado de Valores (“CNMV”) com 

data de 21 de janeiro de 2020, constitui um suplemento para os efeitos do artigo 23 do 

Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 

2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou 

da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 

2003/71/CE (“Regulamento de Prospetos”).  

 

Em conformidade com o artigo 23.5 do Regulamento de Prospetos, este Suplemento ao 

Documento Universal de Registo complementa também o Prospeto de Base dos Títulos de 

Rendimento Fixo e Estruturados do Bankinter, S.A., 2020, inscrito no Registo Oficial da 

CNMV a 23 de janeiro de 2020 (o "Prospetode Base"). 

 

Este Suplemento deverá ser lido conjuntamente com o Documento de Registo Universal do 

Bankinter, S.A., 2020 (o "DRU"), o Prospeto de Base e com o seu suplemento. 

 

O presente Suplemento foi verificado e inscrito nos Registos Oficiais da CNMV com data de 

26 de maio de 2020. 

 

O Bankinter, S.A. assume a responsabilidade da informação contida no presente 

Suplemento e declara que, segundo o seu conhecimento, a informação contida está 

conforme com os factos e não contém omissões suscetíveis de afetar o seu alcance. 

 

1. MOTIVO DO SUPLEMENTO 

 

O objetivo do presente Suplemento é atualizar todos os fatores de risco relativos ao 

emitente incluídos no DRU de modo a refletir os factos ocorridos desde a data de registo do 

Prospeto de Base que, na opinião do banco, poderiam afetar significativamente a avaliação 

dos investidores. Em particular, (i) foram atualizados com base no Documento de Registo 

Universal registado na CNMV a 21 de janeiro de 2020, e (ii) refletem principalmente as 

últimas ações do Grupo em relação às condições macroeconómicas decorrentes da crise 

sanitária provocada pela pandemia da COVID-19. 

 

 

2. INCLUI-SE UMA NOVA SUBSECÇÃO “2.H.1. "A DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE 

ECONÓMICA DEVIDO AO EFEITO DO CORONAVÍRUS PODERIA TER UM IMPACTO 

NEGATIVO MATERIAL NO GRUPO" NA SECÇÃO 2 DOS FATORES DE RISCO DO 

EMITENTE, QUE FICARÁ REDIGIDA DA SEGUINTE FORMA. 

 

Durante o primeiro trimestre de 2020, assistimos ao aparecimento abrupto da pandemia 

da SARS-COV-2, que obrigou a tomar medidas que afetam o desenvolvimento normal da 

atividade produtiva, o consumo e, consequentemente, a economia como um todo. Para 

além disso, estas medidas não estavam sujeitas a um calendário de atuação bem definido, 

na medida em que enfrentávamos um novo vírus, caracterizado por um fator de reprodução 

muito elevado e por uma gravidade que se tornava mais alarmante a cada dia que passava. 

Nestas condições, a projeção dos impactos económicos da pandemia estava absolutamente 

condicionada a suposições sobre a evolução da contenção do vírus, às quais não era possível 
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atribuir uma probabilidade. Este é o motivo pelo qual os cenários económicos 

apresentados, por exemplo, pelo Banco de Espanha, se moveriam numa tendência de 

queda de atividade, em termos da variação anual do PIB para 2020, entre -9,5% e -12,4%, 

dependendo da duração do confinamento e do subsequente ritmo de recuperação. Por 

outras palavras, encontramo-nos num contexto de enorme incerteza. 

 

No entanto, deve-se também destacar que as projeções desenvolvidas tanto pelo Banco de 

Espanha, acima referidas, como por outras instituições como o Fundo Monetário 

Internacional, têm um denominador comum e assumem o caráter temporário desta crise, 

pelo que as quedas de atividade em 2020 são seguidas de recuperações parciais em 2021, 

proporcionais à gravidade do cenário no primeiro ano. Este cenário de choque transitório 

também tem sido partilhado de forma geral por reguladores e supervisores e tem, 

naturalmente, encorajado o desenvolvimento de programas de ajudas públicas para 

facilitar a aplicação de moratórias aos devedores afetados pela paralisação da atividade. 

 

Estes dois fatores, a grande incerteza, especialmente em março e abril, e as hipóteses de 

choque transitório, condicionaram a tomada de decisões no Grupo Bankinter no que 

respeita à avaliação prospetiva dos riscos e, especificamente, o reconhecimento de 

imparidades. 

 

Neste contexto, a margem bruta do Grupo Bankinter aumentou 8,18% em termos 

homólogos (436,2 milhões de euros, contra 403,3 milhões de euros no primeiro trimestre 

de 2019), sendo o resultado antes de impostos da atividade bancária no encerramento do 

primeiro trimestre de 140 milhões de euros, 17,2% menos que em março de 2019, e um 

lucro líquido de 101.1 milhões, menos 17.4%, devido principalmente a maiores provisões 

feitas para, entre outros fatores, evitar uma possível deterioração futura do negócio devido 

à crise do coronavírus, que atingiu 107,3 milhões de euros contra 55,1 milhões no mesmo 

período em 2019.  

 

Pela primeira vez, as contas deste trimestre mostram separadamente os resultados da 

atividade bancária e os da Línea Directa Aseguradora, como estipulado na última 

Assembleia, que aprovou a distribuição do prémio de emissão entre os acionistas através 

da entrega de ações da Línea Directa, quando a sua futura entrada em bolsa obtiver todas 

as autorizações pertinentes. Se juntarmos a estes valores os 29,1 milhões de euros de 

resultados da Línea Directa, o resultado líquido do Grupo Bankinter a 31 de março totalizou 

130,3 milhões de euros, 10,1% menos que no mesmo período de 2019 (144,9 milhões). 

 

Dentro do total de provisões acima mencionado, o Grupo contabilizou no final do primeiro 

trimestre de 2020 um custo de risco (imparidade de ativos financeiros e imobiliários por 

doação ou adjudicação) de 72 milhões de euros, o que representa um aumento de 266% em 

relação ao mesmo período de 2019. Deste montante, 67 milhões são provisões por 

imparidade de risco de crédito que incluem 15 milhões de euros de provisões 

extraordinárias associadas à pandemia. 5 milhões correspondem a resultados negativos 

com a venda de ativos adjudicados.  

 

Com vista a aliviar a situação das famílias vulneráveis, bem como promover o fluxo de 

crédito necessário para proteger as empresas e os trabalhadores independentes, o Governo 

espanhol aprovou os Reais Decretos-Leis 6/2020, 8/2020, 11/2020, 15/2020 e 18/2020. 

 

Especificamente, são estabelecidos dois tipos de moratórias legislativas para particulares 

e profissionais em situação de vulnerabilidade, abrangendo tanto empréstimos com 
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garantia hipotecária como empréstimos sem garantia hipotecária. O elemento comum é a 

suspensão temporária das obrigações de pagamento dos devedores, sem qualquer custo. 

 

Para além destas iniciativas, foi implementada uma moratória hipotecária não legislativa, 

de acordo com as outras instituições financeiras associadas, que alarga o âmbito da 

moratória hipotecária aprovada nos referidos Reais Decretos-Leis. Neste sentido o 

Bankinter, no caso de clientes que se encontrem numa situação temporária de falta de 

liquidez e que, pela sua casuística particular, não cumprem os requisitos exigidos para 

serem abrangidos pela Moratória Hipotecária ao abrigo do Real Decreto-Lei 8/2020, 

implementou um período de carência para as hipotecas Bankinter que prevê um adiamento 

até 4 meses do pagamento de capital que, em situações excecionais, poderá ser prorrogado.  

 

Além disso, são aprovadas linhas de garantias, implementadas através do Instituto de 

Crédito Oficial, com o objetivo de garantir a liquidez e as necessidades de capital de 

exploração de trabalhadores independentes, PME e empresas, a fim de manter a atividade 

produtiva e o emprego. Uma característica particularmente relevante das linhas da ICO é 

que são garantidas pelo Estado espanhol, entre 80% no caso das PME e dos trabalhadores 

independentes e 60%-70% no caso das restantes empresas, reduzindo assim as perdas 

esperadas e o consumo de capital. Assim, além de constituir um instrumento fundamental 

para evitar a destruição do tecido produtivo, é um elemento muito importante a ter em 

conta na avaliação das imparidades e, como tal, das coberturas necessárias. 

 

O Bankinter prevê que as receitas nos próximos trimestres sejam influenciadas pelas 

medidas de apoio do Governo e do Banco Central Europeu através das linhas ICO e do novo 

programa de financiamento a longo prazo TLTRO III e PELTRO. Por outro lado, a atividade 

com clientes pessoas singulares, especialmente o consumo, foi afetada durante o período 

do Estado de Emergência decretado pelo Governo e é previsível que o impacto seja ainda 

maior caso se o confinamento se prolongar.  

 

As linhas de negócio ligadas à evolução dos mercados, sejam clientes ou por conta própria, 

têm-se comportado de forma desigual. Por um lado, a atividade de gestão de ativos sofreu 

uma queda significativa no início da pandemia, seguida de uma recuperação, que embora 

rápida ainda está longe de atingir os níveis do início do ano. Se a economia abrir 

rapidamente e os mercados recuperarem em conformidade, o impacto inicial seria 

largamente mitigado. Por outro lado, e em compensação, a atividade de intermediação nos 

mercados de títulos nacionais e internacionais aumentou significativamente o seu volume.  

 

Nos próximos trimestres, espera-se uma recuperação gradual das receitas, associada a um 

balanço mais elevado e a comissões de atividade, juntamente com uma contenção de 

custos, sendo o principal impacto negativo nos resultados do banco o incumprimento e as 

perdas por imparidade associadas. Neste contexto, o Bankinter implementou medidas 

para mitigar o efeito da pandemia na capacidade de pagamento dos clientes, tais como a 

moratória sobre hipotecas e empréstimos ao consumo, que se juntam e ampliam as 

medidas implementadas pelo Governo na mesma linha. 

 

A avaliação prospetiva de imparidades não pode ser realizada automaticamente e com uma 

visão reduzida num prazo muito curto. É necessário ter em consideração a recuperação da 

atividade que pode ocorrer no exercício ou exercício seguintes. A este respeito, vale a pena 

mencionar as tomadas de posição dos reguladores e supervisores sobre a interpretação dos 

regulamentos que regem aspetos como o reconhecimento de um aumento significativo do 

risco, o default ou a avaliação prospetiva das perdas esperadas: 
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• A 2 de abril, a Autoridade Bancária Europeia (ABE) publicou orientações sobre o 

tratamento prudencial das moratórias legislativas e não legislativas face à crise da COVID-

19. Estas indicam que quando se trata de instrumentos orientados para a prevenção de 

riscos sistémicos, destinados a grupos amplos e alterando apenas o cronograma de 

pagamentos, não devem ser automaticamente considerados como refinanciamentos ou 

constituir um indicador de default, incluindo tanto iniciativas legislativas como outras 

iniciativas promovidas pelo setor. 

 

• Além disso, durante a segunda metade de março e os primeiros dias de abril, foram 

publicados múltiplos esclarecimentos sobre a interpretação da norma contabilística IFRS9 

no contexto da pandemia de COVID-19 pelo Banco Central Europeu (BCE), ABE, Autoridade 

Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, Conselho das Normas Internacionais de 

Contabilidade, Comité de Basileia sobre Supervisão Bancária ou Banco de Espanha. Em 

todos eles, existe um denominador comum: ser capaz de diferenciar problemas 

temporários de liquidez e outras dificuldades de natureza estrutural no reconhecimento da 

existência de um aumento significativo do risco ou na avaliação prospetiva das perdas 

esperadas. Em particular, a ESMA e o BCE recomendaram explicitamente que se assumisse 

a natureza temporária do choque. A este respeito, recorde-se que a IFRS9 exige a 

incorporação de informação prospetiva para refletir uma estimativa imparcial das perdas 

como média ponderada de um conjunto de cenários, tendo em conta informação razoável 

e sustentável que esteja disponível sem custos desproporcionados. Considerando a grande 

incerteza existente, uma abordagem pragmática é recomendada para evitar uma 

volatilidade indesejada na demonstração de resultados, pelo menos até que se tenha mais 

certeza da evolução da pandemia e dos seus impactos. 

 

Por último, uma descida da notação de risco da dívida do Grupo poderia aumentar os 

spreads de crédito e, consequentemente, os custos de financiamento do Grupo e exigir a 

prestação de garantias adicionais ou a adoção de medidas em relação a alguns dos seus 

contratos sobre derivados e outros contratos celebrados pelo Grupo. Se as agências de 

notação baixassem a classificação em 1 nível, a entidade teria de fornecer 6,6 milhões de 

euros como garantia. Caso dois ou três níveis fossem reduzidos, não teriam de ser feitas 

contribuições adicionais, por se ter alcançado o máximo de garantias a fornecer.  Embora 

certos impactos potenciais destas descidas sejam contratuais e quantificáveis, as 

consequências globais das descidas de notação de crédito são incertas, pois dependem de 

várias estimativas e fatores interrelacionados, dinâmicos e complexos.  

 

A 15 de abril, a agência de notação de crédito DBRS baixou a classificação a longo prazo do 

Bankinter de neutra para negativa. Esta ação afetou várias entidades e surgiu como 

consequência do aumento da incerteza e dos riscos colocados ao setor pela crise sanitária 

da COVID-19. 

 

3. ALTERA-SE O SEGUNDO PARÁGRAFO DA SECÇÃO D RISCO DE SOLVÊNCIA, QUE 

FICARIA REDIGIDO DA SEGUINTE FORMA. 

 

"Para mitigar os efeitos potenciais da pandemia de COVID-19 sobre o sistema financeiro, o 

BCE anunciou que os bancos poderão operar temporariamente abaixo do nível de capital 

definido pelas orientações do Pilar 2 (P2G), do buffer de conservação de capital (2,5%) e do 

LCR (100%). Além disso, estas medidas temporárias são reforçadas pelo relaxamento do 

buffer de capital contracíclico pelas autoridades macroprudenciais nacionais (confirmado 

na Irlanda pelo anúncio do Banco Central da Irlanda a 18 de março de 2020 de reduzir este 
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buffer para 0% e pelo anúncio do BdE a 31 de março de 2020 de o manter em 0%). Da 

mesma forma, os bancos podem cumprir parcialmente os requisitos do Pilar 2 (P2R) com 

instrumentos adicionais de Nível 1 (AT1) ou de Nível 2 (Tier 2). Esta última medida estava 

programada para entrar em vigor em janeiro de 2021. 

Em aplicação desta última medida, o BCE exige que o Bankinter mantenha, para o exercício 

de 2020, numa base consolidada, um rácio Common Equity Tier 1 ou CET1 de 7,675% (8,2% 

no seu requisito anterior para 2020) e um rácio de capital total de 11,70%, ambos em 

termos fully loaded. O requisito CET1 de 7,675% é composto por: nível mínimo de CET1 

exigido pelo Pilar 1 (4,5%), o requisito do Pilar 2 (0,675%) e o buffer de conservação de 

capital (2,5%)". 

 

E seria acrescentado como último parágrafo da secção acima referida: 

 

Não obstante o acima exposto, e como consequência dos potenciais impactos da pandemia 

de COVID-19, o Conselho Único de Resolução anunciou que está empenhado em assegurar 

que as limitações decorrentes do cumprimento dos requisitos MREL não impeçam os 

bancos de conceder empréstimos à economia real, e que adotará uma abordagem 

prospetiva nos bancos que possam ter dificuldade em cumprir esses objetivos antes que os 

novos requisitos sejam enviados sob a nova legislação no início de 2021 (com metas 

intermédias de MREL em 2022 e metas finais em 2024). Nos próximos meses, avaliará a 

possibilidade de adaptar os períodos de transição e de recalibrar os requisitos MREL em 

conformidade com os requisitos de capital, em particular no que diz respeito aos buffers de 

capital. 

 

4. ADICIONA-SE COMO PARÁGRAFO FINAL DA SECÇÃO E. RISCO DE RESOLUÇÃO, O 

SEGUINTE 

 

Tal como se contempla na secção anterior ("D. Risco de solvência"), em resposta aos 

potenciais impactos da pandemia de COVID-19, o Conselho Único de Resolução anunciou 

que está empenhado em assegurar que as limitações decorrentes do cumprimento dos 

requisitos MREL não impeçam os bancos de conceder empréstimos à economia real, e que 

adotará uma abordagem prospetiva nos bancos que possam encontrar dificuldades em 

cumprir estes objetivos antes que os novos requisitos sejam enviados ao abrigo da nova 

legislação, no início de 2021. 

 

 

5. ALTERA-SE O PONTO EVOLUÇÃO DA ECONOMIA ESPANHOLA DA SECÇÃO 7.2.1. 

FATORES SIGNIFICATIVOS, INCLUINDO EVENTOS INVULGARES OU POUCO 

FREQUENTES OU NOVOS FACTOS, QUE TENHAM AFETADO, OU QUE AFETEM 

SIGNIFICATIVAMENTE, AS RECEITAS DE OPERAÇÕES DO EMITENTE, QUE 

DEVEM LER-SE COMO SE SEGUE: 

 

A atividade económica em Espanha está a sofrer uma deterioração sem precedentes como 

resultado da crise sanitária causada pelo coronavírus (COVID-19). No entanto, existe ainda 

um enorme grau de incerteza sobre o impacto final que terá sobre a economia. (ver mais 

detalhadamente no ponto 2.H.1 da secção “Fatores de risco” e no capítulo 9). 

 

6. ATUALIZAÇÃO DO QUADRO REGULAMENTAR DO PONTO 9, ATRAVÉS DA 

INCLUSÃO DE UM NOVO PARÁGRAFO: 

 

Medidas da ABE e do BCE 
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A 12 de março de 2020, a ABE e o BCE anunciaram uma série de medidas para assegurar 

que os bancos continuariam a desempenhar o seu papel no financiamento da economia 

real. A ABE comunicou o adiamento do teste de stress até 2021 para permitir que os bancos 

se concentrem e garantam a continuidade das suas atividades principais. 

 

O BCE anunciou que os bancos poderão operar temporariamente abaixo do nível de capital 

definido pelas orientações do Pilar 2 (P2G), do buffer de conservação de capital (2,5%) e do 

LCR (100%). Além disso, estas medidas temporárias são reforçadas pelo relaxamento do 

buffer de capital contracíclico pelas autoridades macroprudenciais nacionais (confirmado 

na Irlanda pelo anúncio do Banco Central da Irlanda a 18 de março de 2020 de reduzir este 

buffer para 0% e pelo anúncio do BdE a 31 de março de 2020 de o manter em 0%). Da 

mesma forma, os bancos podem cumprir parcialmente os requisitos do Pilar 2 (P2R) com 

instrumentos adicionais de Nível 1 (AT1) ou de Nível 2 (Tier 2). Esta última medida estava 

programada para entrar em vigor em janeiro de 2021. 

 

A 20 de março de 2020, o BCE anunciou novas medidas de flexibilidade para os bancos. Por 

um lado, exercerá a flexibilidade regulamentar em relação à classificação dos empréstimos 

classificados no stage 3 quando os bancos solicitarem garantias públicas e em relação aos 

empréstimos sob moratórias públicas relacionados com a COVID-19. Além disso, o BCE 

indica que o crédito malparado sob garantia pública beneficiará de um tratamento 

prudencial preferencial em termos de provisões. Por último, os supervisores irão utilizar 

uma maior flexibilidade ao discutir com os bancos a implementação de estratégias de 

mitigação de risco classificadas no stage 3, tendo em conta a natureza extraordinária das 

atuais condições do mercado. 

 

Por seu lado, a ABE esclareceu, a 25 de março de 2020, alguns aspetos interpretativos sobre 

o funcionamento do quadro prudencial em relação à classificação dos empréstimos, 

esclarecendo, em particular, que os atrasos generalizados nos pagamentos devidos a 

iniciativas legislativas não conduzem a uma classificação automática de default ou 

forbearance (reestruturação). No entanto, as instituições devem realizar uma avaliação 

individual dos riscos para discriminar entre mutuários com um stress pontual de liquidez e 

mutuários com um aumento real do risco. 

 

Quanto ao âmbito da resolução, a 25 de março de 2020, o Conselho Único de Resolução 

anunciou uma flexibilização dos prazos de entrega de alguns relatórios não essenciais para 

o ciclo 2020 e indicou que continuará a acompanhar de perto as condições do mercado e o 

seu impacto no período de transição necessário para atingir o nível MREL fully loaded. Este 

anúncio foi complementado por uma publicação a 8 de abril no website do Conselho Único 

de Resolução, no qual este se comprometeu a assegurar que as restrições decorrentes do 

cumprimento dos requisitos MREL não impeçam os bancos de conceder empréstimos à 

economia real, e que adotará uma abordagem prospetiva para os bancos que possam ter 

dificuldades em cumprir essas metas antes que os novos requisitos sejam enviados nos 

termos da nova legislação no início de 2021 (com metas intermédias do MREL em 2022 e 

metas finais em 2024). Nos próximos meses, avaliará a possibilidade de adaptar os 

períodos de transição e de recalibrar os requisitos MREL em conformidade com os requisitos 

de capital, em particular no que diz respeito aos buffers de capital. 

 

A 27 de março de 2020, o BCE, com o apoio da ABE, recomendou que os bancos não 

pagassem dividendos relativos aos exercícios de 2019 e 2020 até, pelo menos, 1 de outubro 

de 2020. Os bancos também devem abster-se de recomprar ações com o objetivo de 
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remunerar os acionistas. Esta nova recomendação não anula retroativamente os 

dividendos já pagos por alguns bancos no ano fiscal de 2019. Além disso, a ABE 

recomendou uma política conservadora de remuneração variável. 

 

A 31 de março, a ABE, tal como o BCE, recomendou aos bancos que não pagassem 

dividendos ou comprassem ações que implicassem uma distribuição de capital para manter 

a solvência. Além disso, apelou a uma revisão das políticas de remuneração para garantir 

que estas são consistentes com uma gestão de risco eficaz, em reconhecimento da situação 

económica atual. A remuneração variável deve estar definida a um nível conservador e 

diferida por um período mais longo. Relativamente aos requisitos de informação, apelou 

aos supervisores que avaliem o atraso dos mesmos. Especificamente, a ABE anunciou o 

cancelamento do Estudo de Impacto Quantitativo (QIS) com dados de junho de 2020 e 

permite o atraso das informações de relevância prudencial notificando as equipas de 

supervisão, o mercado e indicando a data prevista de publicação. Por outro lado, lembra às 

instituições que não devem baixar a guarda na atividade de branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo. 

 

A 1 de abril de 2020, o BCE apela às instituições que recorram ao ajustamento transitório 

do capital da IFRS9 e que tenham em conta as orientações da ESMA, da ABE e do IASB sobre 

a avaliação de aumentos significativos do risco de crédito, permitindo uma avaliação 

coletiva, a fim de evitar a volatilidade no capital e nas demonstrações financeiras. 

 

A 1 de abril de 2020, o SRB anunciou que nos próximos meses avaliará a possibilidade de 

adaptar os períodos de transição e recalibrar os requisitos MREL de acordo com os requisitos 

de capital. 

 

A 2 de abril de 2020, a ABE publicou um guia sobre moratórias públicas e privadas no 

contexto da COVID-19. 

 

A 16 de abril de 2020, o BCE anunciou uma redução temporária dos requisitos de capital de 

risco do mercado. 

 

A 22 de abril de 2020, a ABE emitiu uma declaração anunciando uma flexibilidade 

adicional no quadro de supervisão sobre (1) risco de mercado, (2) SREP, (3) planos de 

recuperação, (4) resiliência operacional para assegurar a continuidade do negócio e (5) 

clarifica alguns aspetos das moratórias nas titularizações. 

 

A 30 de abril de 2020, o BCE flexibilizou ainda mais as condições das operações de 

refinanciamento a mais longo prazo (TLTRO III). Especificamente, o Conselho do BCE 

decidiu baixar a taxa de juro das operações TLTRO III durante o período entre junho de 2020 

e junho de 2021 em mais 25 pontos base, para além dos 25 pontos base já anunciados a 12 

de março, abaixo da taxa média das operações principais de refinanciamento do 

Eurosistema ou da taxa marginal de depósito (dependendo do cumprimento da 

condicionalidade deste tipo de operações). Para além disso, a condicionalidade associada a 

este tipo de operações também foi flexibilizada. 

 

Durante o mês de abril, o BCE flexibilizou as regras colaterais nas suas operações de 

financiamento. Em particular, e temporariamente, permitirá que ativos com uma notação 

de crédito de grau especulativo (até BB) sejam utilizados como garantia se fossem de grau 

de investimento (pelo menos BBB-) a 7 de abril de 2020. 
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À medida que continua a propagação da pandemia, é provável que as autoridades 

competentes tomem medidas adicionais a curto prazo e/ou revejam as medidas anteriores 

para continuar a enfrentar o impacto económico adverso da COVID-19. 

 

 

7. INCORPORAÇÃO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 2020 NO DOCUMENTO DE REGISTO UNIVERSAL. 

 

 

Mediante o presente suplemento, por referência ao DRU e ao Prospeto de Base, incluem-se 

as informações financeiras não auditadas do Grupo relativas ao primeiro trimestre de 

2020, enviadas para a CNMV no dia 23 de abril de 2020. 

 
 

- Relatório financeiro do primeiro trimestre de 2020. 

- http://www.cnmv.es 

 

 

Em prova de conhecimento e conformidade com o conteúdo do presente Suplemento, 

assinado em Madrid, a 26 de maio de 2020 

 

 

 

 

 

Antonio Muñoz Calzada 

Diretor de Tesouraria e Mercado de Capitais 

BANKINTER S.A. 

https://webcorporativa.bankinter.com/stf/web_corporativa/accionistas_e_inversores/info_financiera/resultados/2020/primer_trimestre/1t20def.pdf
http://www.cnmv.es/portal/AlDia/DetalleIFIAlDia.aspx?nreg=2020041676

