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Em Fevereiro de 2017, o CaixaBank passou a c 

PRIMEIRA LINHA BPI VAI SAIR DE BOLSA 

BCP passa a ser "one 
bank show" na bolsa 
Já há mais de um ano que o BPI deixou de estar no índice principal da bolsa nacional, 
mas agora vai sair de vez. Deixa o BCP como único banco na praça portuguesa o que, 
segundo os analistas, lhe dará mais visibilidade, mas é um sinal de fraqueza do mercado. 

RAQUEL GODINHO 
rgodinhonegocios.pt 

O• s accionistas do 
BPI votam, esta 
sexta-feira, a saída 
de bolsado banco. 
Há mais de um 

ano que a i nstituição tinha apenas 
cerca de 7% do capi tal disperso e, 
nas próximas semanas, será con-
cretizada a retirada. Um movi-
mento que deixará oficialmente° 
BCP corno único banco na bolsa 
nacional. Assim terá mais visibi-
I idade, dizem os analistas que 
alertam também para mais um si-
nal de fraqueza do mercado. 

A concl usão da oferta pública 
dc aquisição (OPA) do Caixa-
Bank ditou a exclusão do BPI do 
PSI-20, em Fevereiro do ano pas-
sado. Tendo em conta "o baixo 
Tree floaf do BPI e o domínio de 
facto cio CaixaBank, a perda de 
qualidade aberta da sociedade é a 
decisão mais natural e acertada do 
ponto de vista da gestão. Acresce 
que é uma forma dos minoritários 
abandonarem a sociedade caso o 
desejem", defende Octávio Viana, 
presidente da Assoçiação de In-
vestidores eAnalistas Técnicos do 
Mercado de Capitais (ATM). 

Mas o BPI é só mais tuna das 
várias cotadas que, nos últimos 
anos, abandonaram o mercado de 
capitais (Cimpor, Sumol +Com-
pal, SDC e Luz Saúde, entre ou-
tras). E deixará o BCP como úni-
co banco da praça portuguesa, 
"Anteriormente o sector bancário 
e financeiro tinha seis.emitentes 
(BES, Banif, ESFG, BCP, BPI e -
Montepio) face à actual represen-
tatividade" só do BCP, sublinha 
João Queiroz. "Terá mais visibili-
dade e concentrará a liquidez cor- 

respóndente ao sector bancário 
representado no PSI-20", acres-
centa o director da banca online 
do Banco Carregosa. 

"O BCP passa a ser essencial-
mente o veículo que os investido-
res terão à sua disposição para ter 
exposição ao sector bancário na-
cional em termos do segmento ac-
cionista", adianta Albino Olivei- 
• ra, analista da Patris Investimen-
tos. Já Pedro Uno defende que o 
banco liderado por Nuno Amado 
"pode beneficiar, uma vez que 
sendo a única instituição financei-
ra cotada, quando se falar& opor-
tunidades no sector financeiro em 
Portugal, os analistas estarão a re-
ferir-se a investimentos no BCP". 

Contudo, o administrador da 
Dif BrOker considera que este é 
mais um episódio da "morte len-
ta do mercado de capitais portu-
gueses, onde as grandes empresas 
desaparecem". Também Octávio 
Viana frisa que "o problema é que 
a bolsa portuguesa é periférica e 
não consegue atrair mais empre-
sas para abrirem o seu capital, e o 
aforro popular no mercado de ca-
pitais é cada vez menor e a con-
fiança tem sido muito afectada". 

"Há muito que a Associação 
de Empresas Emitentes de Valo-
res Cotados em Mercado (AEM) 
vem alertando para a circunstân-
cia de a bolsa portuguesa ter vin-
do a perder peso na economia, 
acolhendo um número cada vez 
menor de empresas cotadas e 
mostrando pouca capacidade dc 
atracção de novas empresas ou de 
Criação dos incentivos adequados 
à permanência das empresas co-
tadas no nosso mercado", realça 
Abel Sequeira Ferreira. "O pro-
blema específico do nosso merca-
do de capi tais", considera o direc-
tOr executivo dá AEM, "está na 
exiguidade cio próprio mercado e 
na crescente desertificação do 
mercado accionista português".  ■ 

66 
Anteriormente 
o sector bancário 
e financeiro tinha 
seis emitentes (BES, 
Banif, ESFG, BCP, 
BPI e Montepio) 
face à actual 
representatividade, 
só do BCP. 
JOÃO QUEIROZ 
Director da banca online 
do Banco Carregosa 

Foi cm 1986 que o BPI, na altura 
Banco de Investimento, se estreou 
nas Bolsas de Valores de Lisboa e 
do Porto. Mas apenas é possível ter 
acesso às. cotações desde 1993, 
quando ascendeu ao então recém 
constituído PSI-20, o índice prin-
cipal da bolsa portuguesa. Neste 
período, valoriza quase 33%. Ap-
ra, está prestes a dar por termina-
da esta históri a de32 anos no mer-
cado de capitais. 

O BPI "reflectiu o desempenho 
da econom i a nacional, do impacto 
dá evolução das variáveis macro-
económicas da Zona Euro, da cri-
se das dívidas soberanas da Euro-
pa, e destacaria a capacidade de re-
cuperar com a ajudado Estado que 
foi devolvida", avaliaJoão Queiroz. 

O problema é que 
a bolsa portuguesa 
é periférica e não 
consegue atrair 
mais empresas para 
abrirem o capital, e 
o aforro popular no 
mercado de capitais 
é cada vez menor. 
OCTÁVIO VIANA 
Presidente da ATM 

Mas, acrescenta o director da ban-
caonline do Banco Carregosa, con-
siderando o período desde1993, "e 
que no seu historial integrou ban-
cos como Fonsecas & Bumay, Ban-
co de Fomenta &Exterior e o Ban-
co Borges & Irmão, os accionistas 
não podem festejar efusivamente 
atendendo que o seu preço médio 
foi de dois euros para um mínimo 
de 0,33 euros em Junho de 2012 e 
uni máximo de 5,948 euros cm De-
Zembro de 2007, com possíveis 
ofertas não concretizadas do BCP 
e do BES de permeio". 

2006 e 2007 foram anos parti-
cularmente activos. Em Março de 
2006, o BCP avançou com uma 
oferta pública de aquisição (OPA) 
sobre oBPI que acabou por fracas- 

sar devidoà oposição doS accionis-
tas do banco visado. Depois, no fi-
nal do Verão de 2007, o BPI avan-
ça com uma proposta de fusão so-
bre o BCP, mas que acabou por fa-
lhardeVido à Falta de apoio de alguns 
dos maiores accionistas do banco 
então liderado por Filipe Pinhal. 

Contudo, juntando os dividen-
dos e cumprimentos dos paga-
mentos dos juros e reembolsos das 
obrigações, "apesar dos divers6s • 
sobressaltos e desafios que enfren-
tou, face aos exemplos que abun-
dam em diversas geografias, ten-
deria a considerar que.o resultado 
até foi positivo", conclui o mesmo 
especialista Desde1993, as acções 
avançam 32,6%. ■ 

RAQUEL GODINHO 

Crises financeiras, OPA e fusões 
falhadas marcam 32 anos em bolsa 
O banco liderado por Pablo Forero está prestes a dar por terminado um 
percurso de 32 anos na bolsa de Lisboa. Uma história de altos e baixos 
marcada por crises, e ofertas de aquisição e propostas de fusão falhadas. 
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Miguel Baltazar 

Caixalar‘\ 

trolar 84,51% do BM. Actualmente, e de acordo com as últimas informações divulgadas, já detém 94,193%. 

BANCO ACUMULA SUBIDA DE 33% EM 25 ANOS 
Evolução das acções desde 1993, cotação em euros 

Ainda que a estreia em bolsa tenha ocorrido em 1986, apenas foi possível ter acesso às cota-
ções (ajustadas de aumentos de capital e "stock split") desde 1993, ano em que o BPI ascen-
deu ao recém-criado PSI-20. Neste período, as acções do banco liderado por Pablo Forero acu-
mulam uma valorização de 32,6% (sem incluir dividendos). Desde o início deste ano, soma 
23,61%, depois de registar três anos consecutivos de desempenhos positivos. 
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7 CASOS 

Quem pediu para 
sair de bolsa? 

O BPI vai juntar-se a estes sete casos de sociedades que pediram a per-
da da qualidade de sociedade aberta. Para já, nestes sete casos o valor 
a desembolsar pelos accionistas atinge, para a totalidade das acções, 
33,4 milhões de euros. 

r,tnkãlt CIMPOR AINDA COM MINORITÁRIOS 
A Cimpor saiu de bolsa em Setembro de 2017, depois de a Inter-

Cement, da brasileira Camargo Corrêa, ter proposto a compra de cada 
acção que não detinha por 34 cêntimos. A totalidade significaria gastar 
10,168 milhões de euros. Mas a InterCement não conseguiu tudo. Detém 
97,1% da Cimpor mesmo depois da ordem permanente de compra. 

MUTUALISTA FICOU COM TUDO 
A Caixa Económica Montepio Geral saiu de bolsa em Outubro de 

2017. O seu accionista, Montepio Geral - Associação Mutualista, propôs-
-se pagar 1 euro por título. A mutualista, que agora detém a totalidade da 
Caixa Económica, não esperou pelo fim do prazo da oferta permanente de 
compra para lançar uma aquisição potestativa. No conjunto dessas duas 
etapas desembolsou 5,95 milhões de euros. 

PESTANA TENTA COMPRAR SALVOR 
Também em 2017 avançou a oferta permanente de compra das ac-

ções que o grupo Pestana não detinha da Salvor. Embora as acções da em-
presa não sejam objecto de negociação em qualquer mercado, foi aprovada 
a perda da qualidade de sociedade aberta em 2015, mas demorou dois anos 
até ser requerida a exclusão à CMVM. Para comprar o que não detém, o gru-
po Pestana terá um esforço de 1,39 milhões de euros. O preço foi fixado por 
auditor independente. 

SUMOL+COMPAL E O CASO DA CONTRAPARTIDA 
Os principais accionistas da Sumol+Compal - a Refrigor e a Frildo 

- fizeram aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta. Propunham-
-se comprar as acções a 1,7181 euros, mas o auditor independente pedido 
pela CMVM fixou um valor inferior:1,661 euros (1,701 euros deduzido dos 
0,04 euros pagos em dividendos). O total pode ascender a 6,48 milhões. 
O primeiro período da compra permanente decorre até 22 de Setembro. 
A empresa saiu de bolsa em Junho deste ano. 

ORDEM PARA SDC ESTÁ A DECORRER 
A SDC Investimentos viu o pedido para perder a qualidade de socie-

dade aberta ser aprovado em Abril de 2018 pela CMVM. Cada acção não de-
tida pela Oceanlotus será paga a 7,12 cêntimos. O que pode custar ao accio-
nista 2,6 milhões. A ordem permanente de compra decorre até 16 de Julho. 
Até ao momento ainda não adquiriu a totalidade das acções. 

CIPAN TAMBÉM COM ORDEM PERMANENTE 
Decorre a ordem permanente de compra de acções da Cipan não 

detidas pelo principal accionista, a Lusosuan. Cada título será comprado 
por 0,329 euros, contrapartida decidida por um auditor independente. No 
total a Lusosuan pode ter de gastar 661 mil euros. 

LUZ SAÚDE ESPERA POR AUDITOR 
Os accionistas principais da Luz Saúde, os chineses da Fosun atra-

vés da Fidelidade, já aprovaram a proposta de perda de qualidade de socie-
dade aberta. Até se propuseram a pagar 5,71 euros (o preço pelo qual a Fi-
delidade passou 49% da empresa de saúde à Fosun) - o que implicaria um 
investimento de 6,6 milhões -, mas admitindo poder chegar ao máximo de 
5,75 euros. Mas a CMVM requereu que a contrapartida fosse fixada por au-
ditor, aguardando-se a decisão. 
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Fernando Ulrich é, além de presidente da administração, accionista do BPI. Artur Santos Silva é presidente honorário. 

PRIMEIRA LINHA BPI VAI SAIR DE BOLSA 

Paulo Duarte 

Ulrich e Santos Silva condenados a 
vender acções do BPI ao CaixaBank 
O BPI decide esta sexta-feira a saída de bolsa. O CaixaBank quer todas as acções do banco 
português. Já tem mais de 94%. Uma parte dos títulos minoritários está ainda na administração. 
Fernando Ulrich e, Artur Santos Silva continuam a ter as acções, que não venderam na OPA. 

DIOGO CAVALEIRO 
diogocavaleiro©negocios.pt 

CaixaBankquerad-
quirir todas as ac-
ções do Banco BPI 
e,para isso, vai ter de 
as comprar aos ac-

cionistas. Um delesé o presidente& 
administração cio banco português, 
Fernando Ulrich. 

O a ntigo presidente executivo do  

BPI. que passou a ser"chainnan" no 
ano passado, detinha, no final de 
2017, pouco mais de 2 milhões de ac-
ções do BPI. A maiorparte estão da-
das de penhor, como garantias de fi-
nanciamento para a aquisição da-
quelas acções por duas vias: partici-
pação em aumento de capi tal e exer-
cicio cio direito de opção por remu-
nerações variáveis atribuídas. 

Fernando Ulrich sublinha, em 
resposta ao Negócios, que "mantém 
todas as acções doBP1 em carteira, 
não tendo vendido nenhuma". No en-
tanto,não responde o que irá fazer na 
assembleia-geral desta sexta-feira,  

que irá votara perda da qualidade de 
sociedade aberta cio BP1 e a conse-
quente exclusão cia negociação em 
mercado re..;tilamentado. 

Ulrich não vendeu estes títulos 
na oferta pública de aquisição, que 
teve lugar no ano passado, através da 
qual o CaixaBank assumiu 84,5% do 
banco. Há outros nomesda adminis-
tração, ou que a ela pertenceram, 
com títulos cio 131'1, mesmo após a 
oferta do principal accionista. É o 
caso de Artu r Santos Silva, agora pre-
sidente honorário,que diz ter100 mil 
acções. Ao Negócios, o fundador do 
banco adniiti0:"Sou obrigado a ven- 

der. O La Caixa nesta operação vai 
retirar° banco de bolsa e depois po-
derá exercera aquisição potestativa." 

Outros administradores, como 
.José Pena do Amaral, já fecharam o 
ano sem acções cio banco. 

Entretanto, o grupo com origem 
catalã, mas que passou a sede para Va-
lência, tem vindo a relbrçar a soa ixi-
sição no 13 P1, em compras em mer-
cado, mas sobretudo graças à aquisi-
ção da posição da Allianz. O Caixa-
Bank tem já mais de 94% do BPI. 

CaixaBank vaí obrigar à venda 
Esta sexta-feira, o CaixaBank leva à  

assembleia-geral do BPI uma pro-
posta para aprovar a perda da quali-
dade de sociedade aberta do 13P1, 
propondo-se a adquiriras acções dos 
accion istas que não votem favoravel-
mente aquela deliberação. 

Além dessa possibilidade, que é 
normalmente concretizada através 
de unia ordem permanente de com-
pra das acções, e na eventualidade de 
nem todos os investidores terem de-
monstrado intenção de Venda no pé-
ríodo da ordem, o grupo, detido pelo 
La Caixa, á decidiu que vai avançar 
para a compra obrigatória, ou sela, 
todos os accionistas n r hio ri tários se- 
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1,45 
CONTRAPARTI DA 
O CaixaBank quer 
comprar as acções 
do BPI por 
1,45 euros cada. 

BPI reduz más 
tem a maior 
administração 

CRONOLOGIA 

Do Porto 
para Valência 

2 
ACÇÕES DE ULRICH 
Estavam nas mãos de 
Fernando Ulrich, no final 
de Dezembro, 2 milhões 
cie acções do BPI. 

94% 
CAIXABANK 
O CaixaBank avançou 
para a assembleia de 
29 de Setembro quando 
passou os 94% do BPI. 

rão obrigados a vender. 
"Assim que o Banco BPI deixe& 

ser urna sociedade aberta, após a 
aprovação da C M VM , o CaixaBank 
pretende proceder à aquisição potes-
tativa das restantes acções ao mes-
mo preço de 1,45 coros por acção, 
nos termos do artigo 490." do Códi-
go das Sociedades Comerciais", as-
sinala o CaixaBank. 

A aquisição será sempre feita a 
1,45 co ros, o preço a que comprou Os 
mis de 8%queestavam nas mãos da 
Afilam. Tendo em conta as aquisi-
ções que tem vindo a fazer, e as que 
tem de concretizar para ficar com 
100%, do o CaixaBank gastará 
149 milhões de eums. 

CaixaBank assegura capital 
O CaixaBank considera que não faz 
sentido manter o BP1 em mercado 
regulamentado, tendo CM wnta a re-
duzida participação nas mãos ele mi-
noritários. Além disso, o mercado 
deixa de ser, nas actuais condições, 
uma fonte de financiamento. "E ex-
pectável que as futuras eventuais ne-
cessidades de capitais próprios do 
BPI sejam assemradas i ntewalmen-
te pelo CaixaBank", indica a propos-
ta para a assembleia-geraiim *com FL  

O BPI vai reduzir a dimensão 
do seu conselho de administra-
ção, presidido por Fernando 
Ulrich. No entanto, o banco se-
d iado no Porto continuará ater 
o maior número de administra-
dores entre os grandes bancoS 
nacionais. 

A assembleia-geral desta 
sexta-feira vai decidir, por pro-
posta do CaixaBank, a redução 
cio número de administradores 

13P1do de 20 para 18 elemen- 
tos. Da administração do banco 
de que Pablo Forero é o presi-
dente executivo e Fernando 
Ulrich o "chairman", saíram 
dois membros em Maio. Carla 
Bambu lo e Vicente Tardio dei-
xaram o conselho depois de a 
Afilam ter saído do capital da 
instituição. Com  isso ficaram 18 
membros no conselho. 

A decisão de di nuir o nú-
mero de administrações segue 
as orientações do Banco Cen-
tral Europeu, que tem vindo a 
recomendar aos bancos o corte 
dos órgãos de administração, ao 
mesmo tempo,que tem exigido 
uma maior presença de admi-
nistradores independentes, que 
não estejam ligados aos accio-
nistas. 

Com 18 elementos, o BEI 
passa a ser o banco português, 
entre as maiores instituições, 
com unia administração de 
maior dimensão. 

A nova administração do 
BCP, que ainda aguarda autori-
zação do Banco Central Euro-
peu (BCE), terá 17 elementos, 
sendo presidida por Nono Ama-
do e com Miguel Maga como 
CEO. Este será um corte face 
aos 19 elementos anteriores. 

Com apenas um accionista, 
o Estado, a Caixa Geral de De-
pósitos, O maior banco do siste-
ma, conta com15 administrado-
res. São também 15os ad n is- 

66 
O BCE tem vindo 
a transmitir [...] 
orientações que 
apontam para 
a necessidade de 
[...] reduzir a [...] 
administração. 

CAIXABANK 
Proposta para a AG 
extraordinária do BPI 

99 

tradores do Santander Tótta. 
É o 111CS1110 número (ie se 

conta no Novo Banco, juntando 
os elementos que fazem parte 
da administração executiva e do 
conselho geral e de supervisão. 
Aliás, só há 14 em exercício por-
que Carla Antunes da Silva ain-
da aguarda a luz verde do BC E. 

O Montepio tem 11 ele-
mentos, sendo que terá de ser 
alargado para que Carlos Ta-
vares deixe de acumular a pre-
sidência da administração e a 
executiva. ■ 

DIOGO CAVALEIRO 

1981 
CRIADA SOCIEDADE 
FINANCEIRA 
Nasce em 1981, a Sociedade Portu-
guesa de Investimentos (SPI) com 
vários accionistas, muitos dos quais 
empresários do Norte. Liderado por 
Artur Santos Silva, contava com 100 
empresas nacionais como accionis-
tas, como a RAR, Corticeira Amorim, 
Sogrape e Impa, além de cinco ins-
tituições financeiras internacionais. 

1985 
NASCE O BPI 
Neste ano, a SPI é transformada "em 
banco de investimento, com a pos-
sibilidade de captar depósitos, con-
ceder crédito, intervir nos mercados 
interbancários e praticar operações 
cambiais", lê-se no site da institui-
ção. Nasce o Banco Português de In-
vestimento, graças à alteração legis-
lativa que permitia, pela primeira 
vez desde o 25 de Abril, que bancos 
fossem privados. 

1986 
ENTRADA EM BOLSA 
BPI abre o seu capital a novos accio-
nistas e coloca as acções admitidas 
à cotação nas Bolsas de Valores de 
Lisboa e do Porto. 

1991 
COMPRA DO BFB 
Adquire o Banco Fonsecas & Burnay 
(BFB), que lhe deu a entrada na ban-
ca comercial. E ganha novo parcei-
ro: o brasileiro Itaú. 

1995 
CRIAÇÃO DA "HOLDING" 
Passa a ser uma "holding" bancária, 
com a criação de uma SGPS (socie-
dade gestora de participações so-
ciais). Entram dois novos parceiros: 
o La Caixa e a Allianz. 

1996 
BPI FICA MAIOR 
Neste ano, concretiza-se a compra  

dos bancos Fomento Exterior e Bor-
ges & Irmão. Daqui nascerá, em 
1998, o Banco BPI, como hoje é de-
signado. 

2000 
BES ABORTADO 
A fusão com o BES que esteve a ser 
negociada abortou, em resposta à 
guerra do Santander e do BCP pelo 
controlo do grupo financeiro que era 
de Champalimaud. 

2006 
OPA FALHA 
Sempre cobiçado, o BCP lança uma 
oferta pública de aquisição hostil so-
bre o BPI, que é chumbada pelos ac-
cionistas. Com  esse fracasso, os ac-
cionistas de referência - La Caixa e 
Itaú - reforçam. 

2012 
BRASIL SAI 
Itaú vende a sua posição ao La Cai-
xa que, posteriormente, passa par-
te dela a Isabel dos Santos, empre-
sária angolana. No mesmo ano em 
que teve de pedir ajudas públicas 
para se recapitalizar, tendo reembol-
sado todo o empréstimo em 2014. 

2016 
SAI DE ANGOLA 
O BPI chega a acordo para vender o 
controlo do BFA, de Angola, a Isabel 
dos Santos. E abre caminho para o 
CaixaBank tomar o controlo. 

2017 
CAIXABANK CONTROLA 
Em Fevereiro de 2017, 85% do BPI 
passa a ser do CaixaBank. A gestão 
passa a ser espanhola (Pablo Fore-
ro entra em Abril para CEO). 

2018 
SAI DE BOLSA 
CaixaBank compra os 8% da Allianz. 
Com  quase 93%- que entretanto já 
reforçou -, o CaixaBank anuncia que 
irá propor a saída de bolsa. 

O conselho de administração do BPI vai O BPI começou por ser uma sociedade financeira que nasceu no Porto. 
passar de 20 para 18 elementos. Mesmo Agora já é detida, quase na totalidade, pelo CaixaBank, instituição que 
assim, tem mais membros do que todos embora de origem catalã tem agora a sua sede em Valência. Foi uma das 
os grandes concorrentes. que saiu de Barcelona com a votação pela independência desta região. 
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Vodafone 
vai contestar 
pagamento 
à Meo 

Liga de Clubes 
prevê receita 
recorde na 
próxima época 

Parlamento 
vota descida 
do ISP antes 
das férias 
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Director André Veríssimo Director adjunto Celso Filipe 

Entrevista a 
Artur Santos Silva 

"Nunca previ 
uma pressão 
tão absurda 
do BCE ao BPI" 
O presidente da Fundação 
La Caixa nunca acreditou 
que o problema com Isabel 
dos Santos acabasse mal. 

O século da OGMA 
Uma fábrica de aviões 
a 20 km de Lisboa 

Banca 
BCP passa 
a ser "one 
bank show" 
na bolsa 

Com a saída do 
BPI, o BCP passa 
a ser o único 
banco cotado. 

LINI.V. 4 a 7 

Queixas nos 
transportes 
aumentam 
mais de 20% 

Reforços na saúde 
só cobrem um terço 
das necessidades 
Finanças autorizaram a contratação de dois mil profissionais. 
fanNormrt 14 P 

Crédito 
Prestações 
da casa têm 
maior subida 
em quatro anos 
MERCADOS 26 e 27 

Chegou a Portugal 
a melhor e mais 
inovadora solução 
na gestão do risco 
de crédito 
axesorpt 

Publicidade 

rsos intensivos de verão e ano letivo inscrições abertas 

Educação: o seu melhor investimento. 
~AV.( -kmhridr. pt tt,GLI FRANGES 1 Ali O I PORIUOUN PARA ESIRANGEIROS 

CAMBRIDGE 
SCHOOL 
POrttuAL 


