BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS , S.A.
Notas às demonstrações financeiras individuais

37. Outros passivos
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de euros)

2018

2017

Credores:
Fornecedores

42.183

36.699

Por contratos de factoring

26.323

24.937

Recursos conta caução e outros recursos

73.706

55.073

Associadas
Por operações de futuros e de opções
Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo - valores a pagar pelo Banco

10

-

13.731

10.972

6.432

20.582

41.776

42.469

Outros credores
Residentes

211.059

577

Setor Público Administrativo

Não residentes

30.996

29.729

Juros e outros custos a pagar

30.157

18.839

Receitas antecipadas

7.453

5.725

49.769

43.694

4.810

1.441

Operações a liquidar - estrangeiro, transferências e depósitos

214.262

218.834

Contas diversas

108.176

107.720

860.843

617.291

Férias e subsídios de férias e de Natal a pagar
Operações sobre títulos a liquidar

A rubrica Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo - valores a pagar pelo Banco inclui o montante de Euros
6.238.000 (31 de dezembro de 2017: Euros 9.098.000) relativo ao valor atual dos benefícios atribuídos, associados ao crédito de
habitação a colaboradores, reformados e ex-colaboradores e o montante de Euros 3.733.000 (31 de dezembro de 2017: Euros
3.733.000) referente às responsabilidades com benefícios pós-emprego já reconhecidas em custos com pessoal, a pagar a anteriores
membros do Conselho de Administração, conforme referido na nota 46. Esta rubrica inclui, ainda, em 31 de dezembro de 2017 o
montante de Euros 5.000.000 relativos a custos com reestruturação. Estas responsabilidades não se encontram cobertas pelo Fundo de
Pensões do Grupo, pelo que correspondem a valores a pagar pelo Banco.
A rubrica Operações sobre títulos a liquidar inclui montantes a pagar no prazo de 3 dias úteis relativos operações de bolsa.

38. Capital e outros instrumentos de capital
O capital social do Banco em 31 de dezembro de 2018 é de Euros 4.725.000.000 representado por 15.113.989.952 ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal, encontrando-se integralmente realizado.
Conforme referido na nota 44, na sequência do deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas de 5 de novembro de 2018, o capital
social do Banco foi reduzido de Euros 5.600.738.053,72 para Euros 4.725.000.000, sem alteração do número de ações (15.113.989.952)
nominativas escriturais sem valor nominal. A redução no capital social no montante de Euros 875.738.053,72 foi efetuada por
incorporação de reservas incluindo desvios atuariais.
Em 31 de dezembro de 2018, os outros instrumentos de capital no montante de Euros 2.922.000 correspondem a 2.922 valores
mobiliários perpétuos com juros condicionados, emitidos em 29 de junho de 2009, ao valor nominal de Euros 1.000 cada.
A 31 de dezembro de 2018, os acionistas que detêm individual ou conjuntamente 2% ou mais do capital do Banco, são os que seguem:

Acionista

Nº ações

% do capital

% dos direitos

social

de voto

Grupo Fosun - Chiado (Luxembourg) S.a.r.l. detida pela Fosun International Holdings Ltd

4.118.502.618

27,25%

27,25%

Sonangol - Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP, diretamente

2.946.353.914

19,49%

19,49%

BlackRock, Inc. (*)

512.328.512

3,39%

3,39%

Fundo de Pensões EDP (**)

315.336.362

2,09%

2,09%

7.892.521.406

52,22%

52,22%

Total de participações qualificadas
(*) De acordo com o comunicado de 5 de março de 2018 (última informação disponível).
(**) Imputação de acordo com a alínea f) do nº1 do Art. 20º do Código dos Valores Mobiliários.

