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Banco Comercial Português, S.A. informa
sobre decisão de rating da Fitch

A Agência Fitch Ratings reafirmou, em 19 de maio de 2015, a notação de rating
intrínseca (Viability Rating) do Banco Comercial Português em “bb-“ e melhorou o
Outlook de “Negativo” para “Estável”. Simultaneamente a notação de rating de
emitente de longo prazo do BCP foi revista em baixa em 2 notches, de “BB+” para
“BB-“ refletindo a remoção do suporte governamental e passando agora a refletir a
notação de rating intrínseca do BCP.
Esta alteração insere-se num conjunto de Ações de Rating que afetaram bancos na
União Europeia, bancos sistemicamente importantes nos EUA e na Suíça e bancos
em Hong Kong.
Em relação à União Europeia estas ações incluem a revisão da avaliação do suporte
governamental na sequência da implementação da Diretiva de Recuperação e
Resolução Bancária e do Mecanismo Único de Resolução que a Fitch considera estar
agora suficientemente desenvolvido, proporcionado um regime para a resolução dos
bancos e que requer que os credores séniores participem nas perdas, caso
necessário, por alternativa ao apoio governamental. A revisão afetou cerca de 40
bancos Europeus, havendo alguns bancos ainda pendentes de revisão. Em
particular, a Fitch Ratings reviu em baixa a notação de rating de emitente de longo
prazo de 4 bancos portugueses.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 3.706.690.253,08 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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