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Banco Comercial Português, S.A. anuncia
registo comercial de aumento de capital

O Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium bcp”) vem, nos termos e para os efeitos
legais aplicáveis, informar que foi registado, na presente data, na competente
Conservatória do Registo Comercial, o aumento de capital do Millennium bcp em
387.545.108,8 euros, de 3.706.690.253,08 euros para 4.094.235.361,88 euros, mediante
a emissão de 4.844.313.860 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor
nominal, com preço de emissão de €0,0834 por ação (dos quais €0,08 correspondem ao
respetivo valor de emissão unitário e €0,0034 correspondem a ágio).
O presente aumento de capital foi realizado na sequência da deliberação da Assembleia
Geral de 11 de maio de 2015.
Deste modo, o capital social do Millennium bcp é atualmente de 4.094.235.361,88 euros,
representado por 59.039.023.275 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor
nominal.
Mais se informa que a emissão das novas ações será efetuada na sequência do referido
registo do aumento de capital na competente Conservatória do Registo Comercial e que
as novas ações serão fungíveis com as demais ações do Emitente e conferirão aos seus
titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as demais ações
existentes antes do aumento de capital.
Prevê-se que as 4.844.313.860 novas ações estejam admitidas à negociação no Mercado
Regulamentado Euronext Lisbon a partir do próximo dia 16 de Junho (inclusive), sob o
código ISIN PTBCP0AM0007.
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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.
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