SEGUNDA ADENDA AO PROSPETO DE BASE
6 de agosto de 2015

Banco Comercial Português, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Praça D. João I, 28, Porto
Capital Social: Euros 4.094.235.361,88
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 €12.500.000.000
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 30 de abril de 2015 (adiante designado por “Prospeto de
Base”) do Programa de Emissão de Valores Mobiliários Representativos de Dívida até ao
montante máximo de €12.500.000.000 do Banco Comercial Português, S.A. (o “Banco”,
o “Banco Comercial Português”, o “BCP”, o “Millennium bcp” ou o “Emitente”),
devidamente identificado no Prospeto de Base, conforme alterado pela Adenda de 8 de
julho de 2015.
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 atualmente em
curso ao abrigo do Programa acima referido, têm o direito de revogar a sua aceitação
durante o prazo de dois dias úteis após a colocação à disposição do público da presente
Adenda, isto é, até ao dia 11 de agosto de 2015.

1.

Alterações ao Prospeto

SUMÁRIO DO PROGRAMA
Secção B – Emitente
O ponto B.12 é integralmente substituído por:
B.12 Informação
Dados Financeiros selecionados do Emitente
financeira
histórica
Balanços Consolidados em 31 de dezembro de 2014 e 2013
fundamental
selecionada
sobre
o
Emitente

31 dezembro
2014 auditado

31 dezembro
2013 auditado

(Milhares de Euros)

Total do Ativo
Total do Passivo
Total de Capitais Próprios atribuíveis aos acionistas do Banco
Total de Capitais Próprios

76.360.916
71.374.009
4.212.536
4.986.907

82.007.033
78.731.225
2.583.207
3.275.808

Total do Passivo e Capitais Próprios

76.360.916

82.007.033

Demonstrações dos Resultados Consolidados em 31 de dezembro de 2014 e 2013

31 dezembro
2014 auditado

31 dezembro
2013 auditado

(Milhares de Euros)

Margem financeira
Resultados de atividades bancárias
Total de proveitos operacionais
Resultado Operacional
Resultado antes de impostos
Resultado após impostos de operações em continuação
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação
Resultado Consolidado do período atribuível a acionistas do Banco
Resultado do período

1.116.151
2.191.786
2.211.064
(254.810)
(173.405)
(75.730)
(40.830)
(226.620)
(116.560)

848.087
1.723.286
1.743.788
(838.044)
(812.543)
(601.744)
(45.004)
(740.450)
(646.748)

Balanço Consolidado em 30 de junho de 2015 e 2014

30 junho
2015 - não
auditado

30 junho
2014 - não
auditado

(Milhares de Euros)

Total do Ativo
Total do Passivo
Total de Capitais Próprios atribuíveis aos acionistas do Banco
Total de Capitais Próprios
Total do Passivo e Capitais Próprios

78.730.397
73.079.527
4.625.177
5.650.870
78.730.397

80.440.438
77.069.827
2.660.073
3.370.611
80.440.438

Demonstração dos Resultados Consolidados em 30 de junho de 2015 e 2014

30 junho
2015 - não
auditado

30 junho
2014 - não
auditado

(Milhares de Euros)

Margem financeira
Resultados de atividades bancárias
Total de proveitos operacionais
Resultado operacional
Resultado antes de impostos
Resultado após impostos de operações em continuação
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação
Resultado consolidado do período atribuível a acionistas do Banco
Resultado do período

627.997
1.454.238
1.462.813
340.795
349.282
294.834
14.762
240.744
309.596

495.959
992.074
1.001.294
(60.992)
26.140
23.954
(33.605)
(62.247)
(9.651)

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não se verificou nenhuma alteração
significativa adversa nas perspectivas do Banco desde 31 de dezembro de 2014.
De igual modo, tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não se verificou nenhuma
alteração significativa na situação financeira ou comercial do Banco desde 30 de junho de
2015.

CAPÍTULO 16 – INFORMAÇÃO GENÉRICA
Documentação acessível ao público e locais de consulta
O primeiro parágrafo desta secção é integralmente substituído pelo seguinte:
Encontram-se à disposição do público, no site www.millenniumbcp.pt:
- Os estatutos do Emitente;
- Os Relatórios e Contas Individuais e Consolidadas do Emitente relativos aos exercícios de 2013
e 2014, incluindo, nomeadamente, as certificações legais e relatórios de auditoria;
- O Relatório e Contas Intercalar relativo ao 1º trimestre de 2015 (não auditadas), incluindo,
nomeadamente, o balanço e a demonstração de resultados consolidados; e
- O comunicado de informação financeira relativo ao 1º semestre de 2015, publicado em 27 de
julho de 2015.

Alterações significativas

O texto desta subseção é integralmente substituído pelos seguinte:
Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não se verificou nenhuma alteração significativa
adversa nas perspectivas do Banco desde 31 de dezembro de 2014.
De igual modo, tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não se verificou nenhuma
alteração significativa na situação financeira ou comercial do Banco desde 30 de junho de 2015.

2.

Comunicado de Informação Financeira (inserção por remissão)

Em 27 de julho de 2015, o Banco publicou o comunicado de informação financeira
relativo ao primeiro semestre de 2015, incluindo a síntese da atividade, balanço e a
demonstração de resultados consolidados do Millennium bcp. 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.

