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Banco Comercial Português informa sobre
alteração de participação qualificada

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 no dia 15 de junho de 2015 a
comunicação de alteração da participação qualificada, por parte da Ageas Insurance
International, N.V., a qual passa a transcrever:
“Nos termos e para os efeitos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, a Ageas
Insurance International, N.V., sociedade com sede em Archimedeslaan 6, Utrecht, 3584
BA, Holanda (“Ageas”), em seu nome e em nome da sua subsidiária Ocidental -Companhia
Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., sociedade com sede na Avenida Dr. Mário Soares
(Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, Porto Salvo, Portugal (“Ocidental Vida”, em conjunto
com a Ageas, o “Grupo”), vem informar V.Exas. de que a sua participação no capital
social do Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”), conforme detalhado na tabela abaixo,
se tornou inferior a 2%.
A diluição da anterior participação qualificada resulta da oferta pública lançada sobre o
BCP para a troca de dívida subordinada e ações preferenciais por si emitidas por ações
ordinárias, da qual resultou a emissão de 4.844.313.860 novas ações e um número total
final de 59.039.023.275 ações representativas do capital social do BCP.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 4.094.235.361,88 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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Após a liquidação da oferta pública de troca a 12 de junho de 2015, a percentagem de
capital social e de direitos de voto detidos pelo Grupo no BCP é:

Acionista

Número de Ações

% do capital social emitido
e direitos de voto

Ageas Insurance International, N.V

437.113.737

0,74%

Ocidental -Companhia Portuguesa

652.087.518

1,10%

1.089.201.255

1,84%

de Seguros de Vida, S.A.
TOTAL

Finalmente, nos termos da alínea a) do número 4 do artigo 16 do Código dos Valores
Mobiliários, a Ageas informa que o seu capital social é totalmente detido pela ageas
SA/NV. e que o capital social da Ocidental Vida é 100% detido pela by Mbcp Ageas Grupo
Segurador SGPS, S.A., uma subsidiária da Ageas na qual esta detém uma participação de
51%.”

Fim de comunicado
Banco Comercial Português
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