
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS  
Notas às demonstrações financeiras consolidadas

16. Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

2018 2017

Operações em descontinuação

Resultado apropriado do Grupo Planfipsa (3.068)                           -                                     

Operações descontinuadas

Valias geradas na alienação da Millennium bcp Gestão de Activos -

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 1.750                            1.225                            

    

17. Resultado por ação

Os resultados por ação são calculados da seguinte forma:

(Milhares de euros)

2018 2017

Operações em continuação

Resultado líquido 420.192                      288.332                      

Interesses que não controlam (117.809)                     (103.166)                     

Resultado apropriado 302.383                      185.166                      

Ganhos / (perdas) em instrumentos de capital (871)                               -                                     

Resultado líquido ajustado 301.512                      185.166                      

Operações descontinuadas ou em descontinuação

Resultado apropriado (1.318)                          1.225                            

Resultado líquido ajustado 300.194                      186.391                      

Nº médio de ações 15.113.989.952      13.321.460.739      

Resultado por ação básico (Euros):

de operações em continuação 0,020                            0,014                            

de operações descontinuadas ou em descontinuação 0,000                            0,000                            

0,020                            0,014                            

Resultado por ação diluído (Euros):
de operações em continuação 0,020                            0,014                            

de operações descontinuadas ou em descontinuação 0,000                            0,000                            

0,020                            0,014                            

     
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 49, 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.

Não foram identificados outros efeitos diluidores do resultado por ação em 31 de dezembro de 2018 e 2017, pelo que o resultado
diluído é equivalente ao resultado básico.

No âmbito da venda do Grupo Planfipsa concretizada em fevereiro 2019, e de acordo com o disposto na IFRS 5, esta operação foi
considerada em descontinuação, sendo o impacto em resultados apresentado numa linha separada da demonstração de resultados
denominada "Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação”.


