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Banco Comercial Português, S.A. informa
sobre emissão de títulos de dívida
subordinados

O Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium bcp”) informa que fixou hoje as condições de
uma nova emissão de medium term notes, representativas de dívida subordinada elegível para
aprovação pelo BCE como fundos próprios de nível 2, ao abrigo do seu Programa de Euro Medium
Term Notes.
A emissão, no montante de €300 milhões, tem um prazo de 10 anos, com opção de reembolso
antecipado pelo Banco no final do 5.º ano, e uma taxa de juro de 4,5%, ao ano, durante os
primeiros 5 anos (correspondente a um spread de 4,267% sobre a taxa mid-swaps de 5 anos, o
qual, para a fixação da taxa de juro para os remanescentes 5 anos, se aplicará sobre a taxa midswaps em vigor no início desse período).
A operação foi colocada num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus.
A procura, que consubstanciou cerca de 3 vezes o montante da emissão, e a rapidez com que a
operação foi executada, representam a confiança do mercado no Millennium bcp, no sucesso do
seu processo de reestruturação e a sua capacidade para aceder a este importante segmento do
mercado de capitais.
A emissão, a primeira deste instrumento realizada em mercado por um banco português depois de
concluído o Programa de Assistência Financeira a Portugal, insere-se na estratégia do Millennium
bcp de fortalecimento do seu rácio total de capital e da sua presença no mercado de capitais
internacional.
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