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Banco Comercial Português informa sobre
deliberações da Assembleia Geral

O Banco Comercial Português informa ter-se realizado hoje, dia 25 de junho de 2012, nas
instalações do Banco, sitas no Tagus Park, Av. Prof. Doutor Cavaco Silva, Edifício 5, Porto
Salvo, Oeiras, uma Assembleia Geral de Acionistas tendo estado presentes acionistas
detentores de 42,7 % do capital social.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.000.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Destacam-se as seguintes deliberações:
Ponto Um – Foi aprovado o plano de recapitalização do Banco, com inclusão de investimento
público, nos termos da Lei nº 63-A/2008, de 24 de novembro, e sobre os compromissos e
obrigações conexos, e bem assim sobre o mandato ao órgão de administração para todos os
efeitos do plano, compreendendo, designadamente (i) o eventual ajustamento dos termos do
plano, em conformidade com o despacho ministerial de aprovação referido naquela Lei, (ii) a
concretização e o desenvolvimento das respetivas medidas de execução, incluindo,
nomeadamente, no que respeita à deliberação de emissões de instrumentos financeiros
convertíveis em ações e a ações integrantes de investimento público, ao exercício, pelo Estado,
dos seus direitos e aos termos da respetiva recompra pelo Banco, e (iii) a definição e a execução
de medidas de ajustamento que venham, subsequentemente a ter lugar, nomeadamente para
correção de eventuais desvios pontuais ou para atualização de condições de desinvestimento
público.
Ponto Dois – Foi aprovada a proposta de supressão do direito de preferência dos acionistas
relativamente à subscrição de emissão ou emissões a serem deliberadas pelo Conselho de
Administração- com parecer favorável da Comissão de Auditoria- de instrumentos financeiros
convertíveis em ações e de ações integrantes de investimento público previsto no plano.
.
Ponto Três – Foi aprovada a proposta de que os “Instrumentos de capital subscritos pelo
Estado” convertíveis em ações e as ações eventualmente a emitir a que se refere a proposta de
supressão do direito de preferência aprovado no âmbito do ponto anterior sejam destinados à
subscrição pelo Estado.
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