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19 de Abril de 2011       

 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY 

IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, OR JAPAN 
 
 

Deliberações tomadas na Assembleia Geral e aviso 
para o aumento de capital social por incorporação de 

reservas 
 
Informam-se os Senhores Accionistas do Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium 
bcp”, “Banco” ou a “Sociedade”), que a Assembleia Geral desta Sociedade realizada no dia 
18 de Abril de 2011 deliberou, no âmbito do ponto 4-B da ordem de trabalhos da referida 
Assembleia, aumentar o capital social em 1.120.400.000 Euros, sendo o aumento total 
integrado por: 
 

- Aumento no montante de 120.400.000 Euros, por incorporação de reservas de 
prémio de emissão, mediante a emissão de 206.518.010 novas acções ordinárias, 
escriturais e nominativas sem valor nominal, com valor de emissão de 0,583 Euros 
(correspondente à média ponderada por volumes da cotação da Sociedade no 
Mercado Regulamentado Euronext Lisbon nos 5 dias de negociação imediatamente 
anteriores à referida Assembleia Geral), a atribuir aos Senhores Accionistas nos 
termos legais, e 

- Aumento de capital por novas entradas em espécie em 1.000.000.000 Euros, 
limitado às subscrições recolhidas, mediante a emissão de novas acções ordinárias, 
escriturais e nominativas sem valor nominal, com valor de emissão a fixar, 
designadamente sem ágio e correspondente à média ponderada por volumes da 
cotação da Sociedade no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon nos 5 dias de 
negociação imediatamente anteriores ao lançamento da oferta pública de troca, 
com o limite mínimo, porém, de 62,5 cêntimos de Euro e, consequentemente, com 
um número máximo de acções a emitir não superior a 1.600.000.000, sendo as novas 
entradas constituídas por valores mobiliários designados “Valores Mobiliários 

Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados” (a “OPT”). 
 
Relativamente à componente de incorporação de reservas, as 
206.518.010 acções a emitir, com valor de emissão de 0,583 Euros, 
serão atribuídas gratuitamente aos accionistas nos termos legais, 
através da aplicação do factor 0,0439905445 ao número de direitos de 
incorporação detidos, com arredondamento por defeito. 
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Os direitos de incorporação serão negociáveis no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon 
entre os dias 28 de Abril de 2011 e 5 de Maio de 2011 e as acções BCP passarão a negociar 
sem direitos de incorporação a partir do dia 21 de Abril de 2011 (inclusive), pelo que o dia 
20 de Abril será o último dia em que as acções BCP ainda transaccionarão em bolsa com 
direitos de incorporação. 
 
A atribuição das novas acções será realizada de forma automática, pelo que não será 
necessário que os detentores dos direitos de incorporação apresentem uma ordem para o 
exercício dos mesmos junto do Intermediário Financeiro onde têm depositado os 
respectivos direitos. 
 
Relativamente à OPT, a mesma será objecto de lançamento, nos termos legais e após 
obtenção de registo prévio na CMVM, através de anúncio autónomo ao mercado. 
 
Será solicitada à NYSE Euronext Lisbon a admissão à negociação, no Mercado 
Regulamentado Euronext Lisbon, de todas as acções a emitir no âmbito do referido 
aumento do capital. De acordo com o previsto na lei, a admissão deverá ser solicitada no 
prazo máximo de 90 dias após a emissão das novas acções, a qual depende, 
designadamente, do registo comercial do aumento de capital na competente Conservatória 
do Registo Comercial. 
 
A Assembleia Geral deliberou ainda, no âmbito do ponto 4-B da ordem de trabalhos, e sem 
prejuízo ou limitação das competências estatutárias do Conselho de Administração 
Executivo e da avaliação que este venha a fazer da necessidade ou conveniência de reforço 
de fundos próprios, dar desde já aprovação, para complementar o montante do aumento 
acima referido, à eventual realização subsequente de aumento de capital em numerário, 
com direito de preferência dos accionistas, a deliberar pelo Conselho de Administração 
Executivo, em montante correspondente à parte da subscrição que houver ficado 
incompleta, ou, no caso de a percentagem de subscrição ser igual ou superior a 75%, 
correspondente à parte não subscrita acrescida de 250.000.000 Euros 
 
Mais se informa que a Assembleia Geral do Banco deliberou igualmente no dia 18 de Abril 
de 2011, no âmbito do ponto 4 da ordem de trabalhos, a transformação da totalidade das 
acções representativas do seu capital social de acções com valor nominal de 1 Euro para 
acções sem valor nominal, pelo que todas as novas acções a emitir acima referidas serão já 
acções sem valor nominal. As acções BCP passarão a transaccionar sem valor nominal já a 
partir do dia 21 de Abril de 2011 (inclusive). 
 
 
Disclaimer 
 
These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for 

securities in the United States. The securities mentioned herein (the “Securities”) have not been, and will not be, 

registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). 
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The Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption 

from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the Securities in the 

United States. 

 

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European 

Economic Area other than Portugal. With respect to each Member State of the European Economic Area other 

than Portugal and which has implemented the Prospectus Directive (each, a “Relevant Member State”), no 

action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring a 

publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in 

Relevant Member States: 

 

(a)        to legal entities which are authorised or regulated to operate in the financial markets or, if not so 

authorised or regulated, whose corporate purpose is solely to invest in securities; 

 

(b)        to any legal entity meeting two or more of the following criteria: (1) an average of at least 250 

employees during the last financial year; (2) a total balance sheet of more than €43 million and (3) an annual net 

turnover of more than €50 million, as shown in its last annual or consolidated accounts; or 

 

(c)        in any other circumstances, not requiring the Company to publish a prospectus as provide under Article 

3(2) of the Prospectus Directive.  

 

For the purposes of this paragraph, the expression an “offer to the public of Securities” in any Relevant Member 

State means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer 

and the Securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase any securities, as the same may 

be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State and 

the expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC and includes any relevant implementing 

measure in each Relevant Member State. 

 

This communication is directed solely at persons who (i) have professional experience in matters relating to 

investments and who fall within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), or (ii) are high net worth entities and other persons to whom 

such communication may otherwise lawfully be made falling within Article 49(2)(A) to (D) of the Order (all such 

persons together being referred to as "Relevant Persons"). This communication must not be acted on or relied on 

by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication 

relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons 

distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so. 

 
The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of any state or 

jurisdiction of Australia, Canada, Japan or South Africa, and subject to certain exceptions, may not be offered or 

sold within Australia, Canada, Japan or South Africa or to or for the benefit of any national, resident or citizen 

of Australia, Canada, Japan or South Africa.  This document is not for distribution in or into Canada, Australia, 

Japan or South Africa. 

 

The matters discussed in this document may include forward-looking statements that are subject to risks and 

uncertainties. We undertake no obligation to publicly update forward-looking statements, whether as a result of 

new information, future events or otherwise, except as required by applicable law. 

 

Fim de comunicado 
 
Banco Comercial Português, S.A. 


