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Banco Comercial Português informa sobre
alterações de participações qualificadas

Nos termos e para efeitos do nº1 do artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, o Banco
Comercial Português, S.A. torna público ter recebido as seguintes comunicações de:
Grupo Estêvão Neves
“Nos termos do artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, informamos a ultrapassagem
de limite de participação de 2% na sociedade BCP.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

No Grupo Estêvão Neves, as empresas detentoras de ações do Banco Comercial Português,
S.A. são a Estêvão Neves – SGPS,S.A. e Enotel – SGPS,S.A., ambas com sede à Rua Dr Pita
nº6, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, contribuinte nº 511044399 e nº
511282583, respetivamente.
A Estêvão Neves – SGPS,S.A. detém 100% de direito de voto e capital das empresas que
detêm 100% do capital da Enotel – SGPS,S.A., sendo o Sr. Comendador José Estêvão
Fernandes Neves, residente à Estrada Monumental, 188 Edifício Quinta Miramar, Apt 1001,
freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, com o contribuinte nº104540850, o sócio
maioritário desta última, com direitos de voto de capital.
No âmbito do grupo, a 04-10-2012 a transação efetuada em bolsa representante do
aumento no capital social foi:
Aquisição
Nº Ações

Entidade

Nº total Ações
detidas

Percentagem

Estêvão Neves - SGPS,S.A.

349.806.468

417.500.476

2,12%

Enotel - SGPS,S.A.
José Estêvão Fernandes
Neves
Total

174.331.521

180.131.521

0,91%

25.643.895

35.913.917

0,18%

549.781.884

633.545.914

3,21%

As transações de aquisição e venda foram efetuadas através de várias entidades bancárias
com quem as empresas/pessoa individual trabalham.
Assim sendo, dados as relações especiais e de domínio existente no Grupo Estêvão Neves,
pedimos a imputação destes títulos ao Sr. Comendador José Estêvão Fernandes Neves,
sendo este o sócio maioritário das sociedades do Grupo mencionadas.”
Direcção de Relações com Investidores
Rui Coimbra
Telf +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
rui.coimbrafernandes@millenniumbcp.pt
fvalente@millenniumbcp.pt
joaogodinho.duarte@millenniumbcp.pt

Contacto de Imprensa
Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt
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Grupo Teixeira Duarte

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

“Nos termos da legislação aplicável, a TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A. informa que, na sequência do aumento do capital social do
Banco Comercial Português, S.A. (BCP), cujo processo ficou concluído com a liquidação do
rateio realizada hoje, dia 4 de outubro:
1. A percentagem de capital social do BCP que lhe é imputada nos termos do artigo
20.º do Código de Valores Mobiliários, diminui para 2,29% dos direitos de voto e,
portanto, abaixo do limite de 5%;
2. A percentagem de capital social do BCP de que a sua participada indireta TEIXEIRA
DUARTE – Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. é titular no BCP
reduziu para 1,73% dos direitos de voto e, portanto, abaixo do limite de 2%.
Mais se informa que, na presente data e de acordo com a informação disponibilizada à
sociedade, à TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. é
imputável, nos termos do disposto no Artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários e em
conformidade com entendimento da CMVM – do qual se discorda quanto à matéria
constante das alíneas d), e), f) e g) infra –, uma participação qualificada no capital social
do BCP de 451.535.410 (quatrocentas e cinquenta e um milhões quinhentas e trinta e cinco
mil quatrocentas e dez) ações, correspondentes a 2,29% dos direitos de voto, por força de:
a) 55.962.180 ações detidas pela sociedade sua participada indireta Teixeira Duarte –
Engenharia e Construções, S.A., correspondentes a 0,28% dos direitos de voto;
b) 340.563.430 ações detidas pela sociedade sua participada indireta TEIXEIRA DUARTE
– Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A., correspondentes a
1,73% dos direitos de voto;
c) 53.647.851 ações detidas pela sociedade sua participada indireta TEDAL – Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S.A., correspondentes a 0,27% dos direitos de
voto;
d) 1.280.201 ações detidas pelos membros do Conselho de Administração da TEIXEIRA
DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., correspondentes a
0,0065% dos direitos de voto;
e) 20.000 ações detidas por membros do Conselho de Administração da TEIXEIRA
DUARTE, S.A., que não sejam membros do Conselho de Administração da sociedade
indicada na alínea d) anterior, correspondentes a 0,0001% dos direitos de voto,
imputação esta feita em conformidade com entendimento da CMVM do qual se
discorda;
f) 15.288 ações detidas e imputadas a membros do Conselho de Administração da
TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A., que não sejam membros do
Conselho de Administração das sociedades indicadas nas alíneas d) e e) anteriores,
correspondentes a 0,00008% dos direitos de voto, imputação esta feita em
conformidade com entendimento da CMVM do qual se discorda;
g) 46.460 ações detidas e imputadas a membros do Conselho de Administração da
TEIXEIRA DUARTE – Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A., que
não sejam membros do Conselho de Administração das sociedades indicadas nas
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alíneas d), e) e f) anteriores, correspondentes a 0,00024% dos direitos de voto,
imputação esta feita em conformidade com entendimento da CMVM do qual se
discorda.
Para os devidos efeitos, informa-se que a “Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A.” domina a sociedade cotada de topo do Grupo Teixeira Duarte
denominada “Teixeira Duarte, S.A.”, a qual, por sua vez, detém 100% do capital da
“Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.”, que domina totalmente a “Teixeira
Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.”, que é dona da
totalidade das ações representativas do capital social da “TEDAL – Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A.”.
Mais se informa que, nesta data, promovemos igualmente comunicação de igual teor ao
Banco de Portugal, à CMVM e à EURONEXT LISBON, ao abrigo das disposições normativas
aplicáveis.”

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Grupo InterOceânico
“A sociedade Interoceânico - Capital, SGPS, S.A., com sede no Edifício Amoreiras Square, Rua
Joshua Benoliel, n.º 1 – 4.º direito, em Lisboa, NIPC 509 506 828 (“Interoceânico”), vem, nos
termos e para os efeitos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, do artigo 2.º do
Regulamento da CMVM n.º 5/2008 e do artigo 6.º dos Estatutos da sociedade participada,
informar V. Exas. que, na sequência da operação de aumento de capital social do Banco
Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D. João I, n.º 28, no Porto
NIPC 501 525 882 (“BCP”) adquiriu, nos passados dias 3 e 4 de Outubro de 2012, um total de
268.055.984 acções representativas do capital social desta sociedade. No dia 3 de Outubro de
2012 a Interoceânico adquiriu 249.228.403 acções em resultado do exercício dos direitos de
subscrição de que era titular; as restantes 18.827.581 acções foram adquiridas pela mesma
sociedade no dia 4 de Outubro de 2012, em resultado das acções que lhe foram atribuídas em
rateio.
Deste modo, no dia 4 de Outubro de 2012, a Interoceânico – que tinha uma participação
correspondente a 1,994% – passou a deter 411.754.443 acções representativas de 2,089% do
capital social e dos direitos de voto do BCP.
Mais se informa que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da
Interoceânico, são titulares, globalmente, de 847.997 acções representativas do capital social
do BCP. Incluindo os direitos de voto detidos pelos membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal, os direitos de voto imputáveis à Interoceânico – que, neste caso, eram de
1,998% – passaram a ser de 2,094%.”
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Grupo Caixa Geral de Depósitos
“Em cumprimento do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, vimos
comunicar que a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), sociedade anónima de capitais
públicos, com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de
pessoa coletiva 500 960 046, sede na Av. João XXI, 63, em Lisboa, com o capital social de
5.900.000.000 Euros, passou a deter, em 4 de outubro de 2012, direta e indiretamente,
230.943.517 ações, correspondentes a 1,172% do capital social do Banco Comercial
Português, S.A. (“BCP”), sociedade aberta, com o número de matrícula na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 501 525 882, sede na Praça D. João I, 28,
no Porto, com o capital social de 3.500.000.000 Euros.
A participação direta da CGD no BCP é de 179.822.368 ações, as quais são representativas
de 0,913% do capital social dessa sociedade.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

A participação indireta da CGD no BCP é de 51.121.149 ações, as quais são representativas
de 0,259% do capital social dessa sociedade, sendo a cadeia de entidades a quem a
participação indireta deve ser imputada, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos
Valores Mobiliários, a seguinte:
1) A CGD detém 100% do capital social da Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A., com o número
de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 504 622
510, sede na Av. João XXI, 63, em Lisboa, com o capital social de 799.924.920 Euros, que
por sua vez detém 100% do capital social e dos direitos de voto da Fidelidade - Companhia
de Seguros, S.A., com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa e de pessoa coletiva 500 918 880, com sede social no Largo do Calhariz, 30, em
Lisboa, com o capital social de 605.000.000 Euros.
A Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. detém 24.130.021 ações do BCP, representativas
de 0,122% do capital social desta sociedade;
2) O Fundo de Pensões da CGD, gerido pela CGD Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de
Pensões, S.A., com sede social na Av. João XXI, 63, 2º, em Lisboa, capital social de
3.000.000 Euros, número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e
de pessoa coletiva 502.777.460, é detentor de 5.916.421 ações do BCP, representativas de
0,030% do capital social desta sociedade;
3) A CGD detém 91,95% do capital social e dos direitos de voto da Gerbanca, SGPS, S.A.
com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa
coletiva 504 868 705, com sede social na Av. João XXI, 63, em Lisboa, e 100% do capital
social e dos direitos de voto da Caixa Participações, SGPS, S.A. com o número de matrícula
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 502 592 532, com
sede social na Av. João XXI, 63, em Lisboa, que por sua vez detém os restantes 8,05% da
Gerbanca, SGPS, S.A., a qual detém 99,71% do capital social e dos direitos de voto da o
Caixa – Banco de Investimento, S.A., com o número de matrícula na Conservatória do
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Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 501 898 417, com sede social na Rua
Barata Salgueiro, 33, em Lisboa, com o capital social de 81.250.000 Euros. O Caixa Banco
de Investimento detém 19.946 ações do BCP;
4) A CGD detém 51,00% do capital social e dos direitos de voto da Parcaixa, SGPS, S.A.,
com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa
coletiva 508 659 558, com sede social no Av. João XXI, 63, em Lisboa, com o capital social
de 1.000.000.000 Euros, detentora de 21.054.761 ações do BCP, representativas de 0,107%
do capital social desta sociedade.”
Fim de comunicado

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 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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