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Banco Comercial Português informa sobre
reembolso ao Estado Português de 1.850
milhões de euros de CoCos

Banco Comercial Português, S.A., (“BCP”) informa que irá proceder ao reembolso
ao Estado Português de 1.850 milhões de euros de instrumentos de capital common
equity tier 1 (CoCos) após ter obtido do Banco de Portugal a devida autorização, na
sequência de análise efetuada à evolução dos rácios de capital do Banco e de
acordo com o anunciado no âmbito do aumento de capital realizado.
Após este reembolso, e considerando os impactos do aumento de capital e da
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.706.690.253,08 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

alienação da Banca Millennium (Roménia) e tendo por base a interpretação
conservadora da lei relativa à reforma sobre os DTA’s, o rácio common equity tier 1
proforma a 30 de junho de 2014 de acordo com os critérios phased-in da CRD
IV/CRR situar-se-ia em 12,5%, acima dos 7% exigidos, enquanto o rácio common
equity tier 1 proforma na mesma data de acordo com os critérios fully
implemented da CRD IV/CRR ascenderia a 9,0%.
Com este reembolso, o BCP antecipa o calendário inicialmente definido para o
pagamento de CoCos, permitindo uma poupança superior a 300 milhões de euros no
resultado líquido, e reafirma a sua intenção de reembolsar os 750 milhões
adicionais até ao início de 2016, evidenciando a capacidade de execução do plano
estratégico traçado.
Fim de comunicado
Banco Comercial Português

Direção de Relações com Investidores
Rui Coimbra
Telf +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
rui.coimbrafernandes@millenniumbcp.pt
joaogodinho.duarte@millenniumbcp.pt

Contacto de Imprensa
Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt

1/1

