Banco de Portugal
EUROSISTEMA

Reuniao Extraordimiria do Conselho de Administra~ao do Banco de Portugal
14 de agosto de 2014
9.00 horas

Presencas:
Senhor Vice-Governador Prof. Doutor Pedro Miguel de Seabra Duarte Neves
Senhor Vice-Governador Dr. Jose Joaquim Berberan e Santos Ramalho
Senhores Administradores Dr. Jose Antonio Silveira Godinho e Dr. Joao Jose Amaral Tomaz

p._.;ntos da Agenda:
1.

Propostas do Conselho de Administra9iio do Novo Banco, SA, relativas ao tratamento comercial
dos clientes de retalho do Banco Espirito Santo, SA, que sejam detentores de divida na fcrma de
obriga96es nao subordinadas anteriormente emitidas pelo Banco Espirito Santo, SA.

2.

Propostas do Conselho de Administrayao do Novo Banco, SA, relativas ao tratamento comercial
dos clientes de retalho do Banco Espirito Santo, SA, que tenham subscrito a9oes preferenciais
ou unidades de participa9ao em veiculos cujos ativos serao constituidos por obriga96es nao
subordinadas emitidas pelo Banco Espirito Santo, SA.

3.

Propostas do Conselho de Administra9iio do Novo Banco, SA, relativas ao tratamento comercial
dos clientes de retalho, que tenham subscrito titulos de divida emitidos por entidades do Grupo
Espirito Santo.

4.

Revoga9ao do Ponto 1 da delibera9ao tomada em Reuniao Extraordimiria do Conselho de
Administrayao do Banco de Portugal de 30 de julho de 2014 (19:00 horas) que determinou a
aplica9ao de medidas de interven9ao corretiva ao Banco Espirito Santo, SA.

Nos termos do n. 0 1 do artigo 146.0 do RGICSF, e em face da necessidade premente de substituir o
Ponto 1 da deliberayao tomada pelo Conselho de Administra9iio do Banco de Portugal em Reuniao
Extraordimiria de 30 de julho (20:00), bern como de o Banco de Portugal se pronunciar sobre urn
conjunto de propostas que !he foram apresentadas pelo Conselho de Administra9iio do Novo Banco,
SA, relativas ao tratamento comercial de clientes de retalho do Banco Espirito Santo, SA, conforme
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referido nos pontos 1, 2 e 3 acima, as presentes deliberas:oes sao consideradas urgentes nos termos e
para os efeitos do disposto na alinea a) do n. 0 1 do artigo do artigo 103.0 do C6digo de Procedimento
Administrative, nao havendo Iugar a audiencia previa dos interessados.

A ata das presentes delibera<;:6es e aprovada em minuta, com vista a execus:ao imediata, nos termos
do n. 0 3 e para os efeitos do n. 0 4 do artigo 27.0 do C6digo do Procedimento Administrative.

DELIBERA<;OES

Ponto 1

Relativamente a proposta do Conselho de Administras:ao do Novo Banco, SA, referente ao
tratamento comercial dos clientes de retalho que sejam detentores de divida na forma de obriga<;:6es
nao subordinadas anteriormente emitidas pelo Banco Espirito Santo, SA, o Conselho de
Administras:ao do Banco de Portugal delibera, nos termos do n. 0 11 do artigo 145.0 -G do RGJCSF e
atento o disposto no n. 0 13 do mesmo artigo e na alinea c) do artigo 16. 0 do Aviso do Banco de
Portugal n. 0 13/2012, recomendar ao Novo Banco, SA, o seguinte:
a) As obriga<;:6es nao subordinadas emitidas pelo Banco Espirito Santo, SA devem ser
reembolsadas pelo Novo Banco, SAna data do seu vencimento;
b) Compete ao 6rgao de administras:ao do Novo Banco, SA definir e aprovar as condis:oes para
as eventuais operas:oes de recompra de obriga<;5es pr6prias, desde que tais condis:oes
assegurem urn impacto positivo, ou quanto muito neutro, ao nivel dos seus resultados, nicios
de solvabilidade e posis:ao de liquidez de media prazo. Em particular, tais operas:oes nao
devem comprometer o cumprimento dos nicios minimos de solvabilidade em vigor;
c) Nao deve ser efetuada qualquer operas:ao de recompra de obriga<;:6es pr6prias sem que o
Banco de Portugal aprecie o conteudo de urn inventario exaustivo, devidamente atualizado,
que lhe deve ser enviado pelo Novo Banco, SA acompanhado de sumario que descreva de
forma precisa as operas:oes de recompra a realizar e os respetivos impactos;
d) 0 inventario referido na alinea anterior deve identificar designadamente: o emitente da
obriga<;:ao, o detentor da obrigas:ao (nome e numero fiscal), a data da aquisis:ao, a entidade
que comercializou a obrigas:ao junto do cliente, o valor da recompra, o valor a que a
obriga<;:ao esta registada no balans:o do Novo Banco, se o detentor e elegivel para a opera<;:ao
da recompra, bern como o impacto da operas:ao de recompra em resultados (designadamente
a luz do valor da provisao ja constituida) e na posis:ao de liquidez;
e) Nao podem ser realizadas opera<;6es de recompra com as pessoas e entidades referidas nas
subalineas (i) a (iii) da alinea b) do Anexo 2 da deliberas:ao de 3 de Agosto de 2014 (20.00
horas) com as clarificas:oes e modificas:oes introduzidas pela deliberas:ao de 11 de Agosto de
2014 (17:00 horas), uma vez que estas obriga<;:6es nao foram transferidas para o Novo Banco;
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f) 0 Novo Banco deve desenvolver e implementar procedimentos de controlo que garantam o
cumprimento das condi<;:6es e termos definidos para as opera<;:6es de recompra, bern como a
sua imediata demonstra<;:ao com vista a verifica<;:ao pelo auditor extemo, pelo 6rgao de
fiscaliza<;:ao do Novo Banco e pelas autoridades competentes.

Ponto 2
Relativamente a proposta do Conselho de Administra<;:ao do Novo Banco, SA, referente ao
tratamento comercial dos clientes de retalho, que tenham subscrito a<;:6es preferenciais ou unidades
de participa<;:ao em veiculos cujos ativos sejam constituidos por obriga<;:6es nao subordinadas
anteriormente emitidas pelo Banco Espirito Santo, SA, o Conselho de Administra<;:ao do Banco de
Portugal delibera, nos termos do n. 0 11 do artigo 145.0 -G do RGICSF e atento o disposto no n. 0 13 do
mesmo artigo e na alinea c) do artigo 16.0 do Aviso do Banco de Portugal n. 0 13/2012, recomendar
ao Novo Banco, SA, o seguinte:
a) Nao execu<;:ao de qualquer opera<;:ao de compra de a<;:6es preferenciais ou unidades de
participa<;:ao em veiculos cujos ativos sejam constituidos por obriga<;:6es emitidas pelo Banco
Espirito Santo, SA;
b) Apresenta<;:ao pelo Novo Banco, SA ao Banco de Portugal de uma descri<;:ao e caracteriza<;:ao
exaustivas destas estruturas, incluindo o detalhe dos ativos dos veiculos ("Special Purpose
Entities" - SPE) e a natureza juridica das a<;:6es preferenciais e as consequencias inerentes a
sua eventual recompra, bern como informa<;:ao exata, pormenorizada e devidamente
fundamentada sobre as perdas registadas em 30 junho de 2014 em consequencia da
consolida<;:ao dos SPE.
c) Apresenta<;:ao de inventario exaustivo devidamente atualizado, identificando designadamente:
o detentor de a<;:6es preferenciais ou unidades de participa<;:ao (nome e numero fiscal), a data
da aquisi<;:ao, a entidade que comercializou os instrumentos junto do cliente, o valor da
recompra, se o detentor 6 elegivel para a opera<;:ao da compra, bern como o impacto da
eventual opera<;:ao de compra em resultados (designadamente a luz do valor da provisao ja
constituida) e na posi<;:ao de liquidez.

Ponto 3
Relativamente a proposta do Conselho de Administra<;:ao do Novo Banco, SA referente ao
tratamento comercial dos clientes de retalho, que tenham subscrito titulos de divida emitidos por
entidades do Grupo Espirito Santo, o Conselho de Administra<;:ao do Banco de Portugal delibera, nos
termos do n. 0 11 do artigo 145.0 -G do RGICSF e atento o disposto no n. 0 13 do mesmo artigo e na
alinea c) do artigo 16.0 do Aviso do Banco de Portugal n. 0 13/2012, recomendar ao Novo Banco, SA,
o seguinte:
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a) Compete ao 6rgao de administra9ao do Novo Banco, SA definir e aprovar as condi96es para
as eventuais opera96es de pagamento de compensa96es, exclusivamente por razoes
comerciais, a clientes de retalho detentores de titulos de divida de entidades do Grupo
Espirito Santo, desde que tais condi9oes assegurem urn impacto positivo, ou quanto muito
neutro, ao nivel dos seus resultados, nicios de solvabilidade e posi9ao de liquidez. Em
particular, tais opera96es nao devem comprometer o cumprimento dos nicios minimos de
solvabilidade em vigor;
b) Nao pode ser feito qualquer pagamento sem que o Banco de Portugal aprecie o conteudo de
urn inventario exaustivo dos titulos de divida emitida por entidades do Grupo Espirito Santo
(desagregado por tipo de instrumento, individualizando o papel comercial, e emitente,
autonomizando a ESI e a Rioforte) detidos, por clientes de retalho de entidades que integrem
o grupo Novo Banco, SA, a data de 14 de fevereiro de 2014 e que se encontrem ainda por
liquidar. Este inventario deve ser acompanhado de urn sumario que descreva de forma
precisa a opera9ao de compensayao e os respetivos impactos;
c) 0 inventario referido na alinea anterior deve identificar designadamente: o emitente do titulo
de divida, o detentor do titulo de divida, a data da aquisi9ao, a entidade que comercializou o
titulo de divida, o montante do investimento, se o detentor verifica algum criterio para a
exclusao do pagamento, nos termos da alineas e) e f) da presente deliberayao, bern como o
impacto da opera9ao em resultados (designadamente a luz do valor da provisao ja
constituida) e na posi9ao de liquidez;
d) Qualquer pagamento a urn determinado cliente de retalho deve ser precedido de uma
avalia9iio do custo-beneficio financeiro para o Novo Banco da proposta comercial;
e) Apenas podem ser realizados pagamentos a clientes de retalho que sejam investidores nao
qualificados, determinados de acordo com as regras previstas no C6digo dos Valores
Mobiliarios, que tenham originalmente adquirido os titulos de divida atraves de entidade que
integre atualmente o grupo Novo Banco, em data anterior a 14 de fevereiro de 2014 (data da
proibi9ao de comercializa9iio de divida de entidades do ramo nao-financeiro do GES junto
de clientes de retalho com estatuto de investidores nao qualificados, tal como determinada
pelo Banco de Portugal);
f)

Nao podem ser realizados pagamentos as pessoas e as entidades referidas nas alineas (i) a
(iii) da alinea b) do Anexo 2 da delibera9iio de 3 de Agosto de 2014 (20.00 horas) com as
clarificayoes e modifica96es introduzidas pela delibera9ao de 11 de Agosto de 2014 (17:00
horas);

g) Os acordos a celebrar com os clientes relativos a opera96es de pagamento acima referidas
devem ser reduzidos a escrito e devem conter, pelo menos, as seguintes clausulas:
i) Declara9iio do Novo Banco de que a celebra9ao do acordo e realizada por razoes
puramente comerciais e nao envolve, da parte do Novo Banco, a assun9ao de
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quaisquer responsabilidades pela comercializayao dos titulos, nem a confissao da
pnitica de qualquer conduta lesiva dos clientes.
ii) Declarayao do Novo Banco de que qualquer responsabilidade resultante da
comercializa9ao dos titulos em causa nao se transferiu para o Novo Banco, como
resulta da alinea (vii) da alinea b) do Anexo 2 da delibera9ao de 3 de Agosto de
2014 (20.00 horas) com as clarifica96es e modifica96es introduzidas pela
delibera9ao de 11 de Agosto de 2014 (17:00 horas);
iii) Declarayao do cliente atraves da qual este renuncie a qualquer pretensao
indemnizat6ria relacionada com a comercializayao dos titulos em causa;
h) 0 Novo Banco deve desenvolver e implementar procedimentos de controlo que garantam o
cumprimento das condi96es e termos aprovados, bern como a sua imediata demonstrayao
com vista a verifica9ao pelo auditor externo, pelo 6rgao de fiscaliza9ao do Novo Banco e
pelas autoridades competentes;

Ponto 4

Considerando o teor e os efeitos da deliberayao de 3 de agosto do Conselho de Administrayao do
Banco de Portugal (20:00 horas) que determinou a aplicayao de uma medida de resolu9ao ao
Banco Espirito Santo, SA, e com vista a clarificar os efeitos da deliberayao tomada em Reuniao
Extraordimiria do Conselho de Administrayao do Banco de Portugal de 30 de julho de 2014
(19:00 horas):
a) 0 Conselho de Administra9ao do Banco de Portugal delibera revogar as medidas de
interven9ao corretiva aplicadas ao Banco Espirito Santo, SA, no Ponto 1 da delibera9ao
tomada em Reuniao Extraordimiria do Conselho de Administra9ao do Banco de Portugal de
30 dejulho de 2014 (19:00 horas), tomadas ao abrigo do disposto no artigo 139.0 , nas alineas
a) e i) do n. 0 1 do artigo 141.0 e na alinea d) do artigo 116.0 -C do RGICSF;
b) Re1ativamente ao "reembo1so total ou parcial ou a simples movimenta9ao a debito de contas
de deposito e a realiza9ao de quaisquer pagamentos para satisfa9ao de creditos que tenham
como titulares, em qualquer dos casos, pessoas especialmente relacionadas com o BES ou
com a ESFG, a ESI, a Rioforte ou quaisquer outras entidades que estejam em rela9ao de
domfnio ou de grupo com o BES, a ESFG, a ESI ou a Rioforte, assim como para satisfa9ao
de creditos que tenham como titulares quaisquer entidades ou vefculos, independentemente
da sua forma sociebiria ou natureza jurfdica, cujos beneficiaries efetivos sejam pessoas
especialmente relacionadas com o BES ou com a ESFG, a ESI, a Rioforte ou quaisquer
outras entidades que estejam em relayao de domfnio ou de grupo com o BES, a ESFG, a ESI
ou a Rioforte", que foi objeto de uma das medidas de interven9ao corretiva, o Conselho de
Administra9ao do Banco de Portugal delibera, nos termos do n. 0 11 do artigo 145.0 -G do
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RGICSF e atento o disposto no n. 0 13 do mesmo artigo e na alinea c) do artigo 16.0 do Aviso
do Banco de Portugal n. 0 13/2012, transmitir ao Novo Banco, SA, as seguintes orientavoes:
(i) lndependentemente da nao transferencia para o Novo Banco dos depositos de
determinadas pessoas e entidades, assiste a administraviio do Novo Banco a faculdade
de manter ativas as contas que essas pessoas e entidades detinham a data da decisao
de resoluviio, desde que permanevam indisponiveis os saldos existentes aquela data
mediante a respetiva cativaviio, ou altemativamente abrir novas contas, bloqueando as
antigas contas a debito e a credito, por forma a processar os movimentos financeiros
dessas pessoas e entidades e obstar as dificuldades operacionais atualmente sentidas
pelas mesmas;
(ii) A renovaviio da relaviio comercial com essas pessoas e entidades deveni sempre ser
precedida de uma avaliaviio de custo-beneficio financeiro para o Novo Banco e que
tome em consideraviio as restrivoes de exposiviio crediticia ao Grupo Espirito Santo
impostas pelo Banco de Portugal e que vinculam o Novo Banco. De qualquer modo, a
exposiviio de credito nao deve ultrapassar os limites atualmente utilizados por cada
pessoa e entidade, devendo a manutenviio da relaviio comercial ser precedida de
parecer vinculativo do 6rgao de fiscalizaviio e excluir qualquer pessoa ou entidade
considerada insolvente ou nao viavel ou que tenha aderido a urn regime juridico de
qualquer natureza de proteviio de credores.

0 Vice-Govemador
0 Vice-Govemador

0 Administrador
0 Administrador

Rua do Comercio I48 III OO-I50 Lis boa I PORTUGAL

- 6-

