TERCEIRA ADENDA AO PROSPETO DE BASE
10 de maio de 2012

Banco Comercial Português, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Praça D. João I, 28, Porto
Capital Social: Euros 6.064.999.986
Matriculado na C.R.C. do Porto, com o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501.525.882

PROGRAMA DE EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA
ATÉ AO MONTANTE DE €7.500.000.000
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 135.º-C e no artigo 142.º do Código dos
Valores Mobiliários, é elaborada a presente adenda (adiante designada por “Adenda”) ao
Prospeto de Base datado de 27 de fevereiro de 2012 (adiante designado por “Prospeto de
Base”) do Programa de Emissão de Valores Mobiliários Representativos de Dívida até ao
montante máximo de € 7.500.000.000 do Banco Comercial Português, S.A. (o “Banco”,
devidamente identificado no Prospeto de Base), conforme alterado pela Adenda de 9 de
março de 2012 e pela Adenda de 27 de abril de 2012.
Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o
significado que têm no Prospeto de Base.
Esta Adenda deverá ser lida em conjunto com o Prospeto de Base.
Nos termos do n.º 4 do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, os investidores
que já tenham transmitido ordens de aceitação relativamente a uma oferta ao abrigo do
Programa acima referido, têm o direito de revogar a sua aceitação durante o prazo de
dois dias úteis após a data da presente Adenda.

1.

Alterações ao Prospeto de Base

Acontecimentos Recentes
No final da secção do Prospeto de Base intitulada “Acontecimentos Recentes” (páginas
140 a 152), acrescenta-se o seguinte parágrafo:
“A 8 de maio de 2012, o Banco Comercial Português, S.A. informou sobre a
convocatória para a Assembleia Geral anual de acionistas a realizar-se no dia 31 de maio
de 2012, cuja ordem de trabalhos e restantes elementos de informação foram publicados
e podem ser consultados no sítio do Banco na Internet em www.millenniumbcp.pt e no
sítio oficial da CMVM na Internet, em www.cmvm.pt.”
2.

Comunicado de Informação Financeira (inserção por remissão)

Em 7 de maio de 2012, o Banco publicou o comunicado de informação financeira
relativo ao primeiro trimestre de 2012, incluindo a síntese da atividade, balanço e a
demonstração de resultados consolidados do Millennium bcp. A cópia da informação,
que compreende o Comunicado e a Apresentação de Resultados do primeiro trimestre de
2012, foi enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e, em virtude desta
Adenda, esta informação é inserida por remissão e faz parte integrante do Prospeto de
Base. A informação inserida por remissão no Prospeto de Base pode ser consultada no
sítio do Banco na Internet, em www.millenniumbcp.pt e no sítio oficial da CMVM na
Internet, em www.cmvm.pt.
Em 30 de abril de 2012, o Banco publicou o Relatório e Contas individual e consolidado
relativo ao exercício de 2011, incluindo os balanços e as demonstrações de resultados
individuais e consolidadas do Banco. A cópia da informação foi enviada à Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários e, em virtude desta Adenda, esta informação é inserida
por remissão e faz parte integrante do Prospeto de Base. A informação inserida por
remissão no Prospeto de Base pode ser consultada no sítio do Banco na internet, em
www.millenniumbcp.pt e no sítio oficial da CMVM na internet, em www.cmvm.pt.

2

