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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.000.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.
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Banco Comercial Português informa sobre
emissão de instrumentos híbridos
qualificáveis como capital Core Tier 1

O Banco Comercial Português informa que, na sequência (i) da definição
de princípios publicamente divulgada em 4 de Junho, (ii) da aprovação
do Plano de Capitalização pelos seus acionistas em assembleia geral de
25 de Junho, cujos termos foram igualmente tornados públicos, e (iii) do
Despacho de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado e das Finanças
relativo ao Plano de Capitalização do Banco previsto no artigo 13.º da
Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro, na sua atual redação, o Conselho
de Administração do Banco, com parecer prévio da Comissão de
Auditoria, deliberou a emissão de instrumentos híbridos de dívida
subordinada qualificáveis como capital Core Tier 1 (instrumentos que
são totalmente reembolsáveis pelo Banco ao longo de um período de
cinco anos e que só em certos casos, designadamente de incumprimento
ou falta de pagamento, são suscetíveis de conversão em ações do
Banco), no valor total de €3.000.000.000,00, com subscrição integral
pelo Estado, já integralmente realizada.
Tal como oportunamente referido, com a concretização agora efetuada
desta emissão o Banco fica adequadamente capitalizado e assegura o
respeito dos requisitos definidos pelo Banco de Portugal no Aviso n.º
5/2012 (9% no final de Junho de 2012, calculado de acordo com critérios
mais exigentes, com vista à criação de um buffer temporário de capital).
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