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BANCO COMERCIAL DOS AÇORES, S.A. 

Sociedade com o Capital Aberto ao Investimento Público  
Sede Social: Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, Edifício BCA, Ponta Delgada 

Capital social:  51.892.365 Euros 
Pessoa Colectiva n.º 512004528 

Matriculado na C.R.C. de Ponta Delgada sob o n.º 1804 
 

 

COMUNICADO SOBRE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 
 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários e nos 
artigos 1º-B e 2º do Regulamento n.º 11/2000 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 
informa-se que o Banco Comercial dos Açores, S.A., recebeu, no dia 3 de Janeiro de 2002, da 
sociedade Banif (Açores), SGPS, S.A. com sede na Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, 
Edifício Solmar, em Ponta Delgada, uma comunicação do seguinte teor: 
 
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vimos 
pela presente informar V. Exas. que, no passado dia 31 de Dezembro de 2001, a sociedade 
Banif (Açores), SGPS, S.A., procedeu à transmissão aos accionistas Banif – Banco Internacional 
do Funchal, S.A. e Investaçor, SGPS, S.A., por dação em cumprimento do pagamento de dívida 
de suprimentos e por venda realizada fora de mercado regulamentado, da totalidade da 
participação que detinha no capital social do Banco Comercial dos Açores, S.A., correspondente 
a 7.139.126 acções, representativas de 68,788% do capital social e mesma percentagem de 
direitos de voto.”  
 
 
No dia 3 de Janeiro de 2002, o Banco Comercial dos Açores, S.A., igualmente recebeu da 
sociedade Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., com  sede na Rua João de Tavira, 30, 
Funchal, a seguinte comunicação: 
 
“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vimos 
pela presente informar V. Exas. que, no passado dia 31 de Dezembro de 2001, a sociedade 
Banif  - Banco Internacional do Funchal, S.A., adquiriu à sociedade por si dominada Banif 
(Açores), SGPS, S.A., 6.425.213 acções do Banco Comercial dos Açores, S.A., tendo 4.331.637 
acções sido adquiridas por dação em cumprimento do pagamento de dívida de suprimentos 
devido pela Banif (Açores), SGPS, S.A. ao Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. e 
2.093.576 acções por operação de compra realizada fora de mercado regulamentado. 
 
As 6.425.213 acções adquiridas à Banif (Açores), SGPS, S.A., representam 61,909% do capital 
social do Banco Comercial dos Açores, S.A. e idêntica percentagem de direitos de votos, as 
quais somadas às detidas até 28 de Dezembro de 2001, pelo Banif – Banco Internacional do 
Funchal, S.A. (77.270 acções),  lhe conferem directamente 62,65.% do capital social e direitos 
de voto do Banco Comercial dos Açores, S.A.  



 2

 

Mais se informa que nos termos da alínea d) do nr.1 do art.º 20º do CVM, se às acções detidas 
directamente pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., adicionarmos os direitos de voto 
correspondentes às 16.033 acções detidas pelos membros dos órgãos de Administração e 
Fiscalização do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., o total dos direitos de voto do 
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., no Banco Comercial dos Açores, S.A., passam 
para 62,81% do total.  

A presente aquisição foi comunicada previamente ao Banco de Portugal nos termos e para os 
efeitos do disposto no nr. 7 do artº 13º conjugado com os artigos 102º e 107º do Regime Geral 
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo DL nr. 298/92, de 31 de 
Dezembro.” 

Por último, informa-se o mercado que, naquela mesma data (3 de Janeiro de 2002), a sociedade 
Investaçor, SGPS, S.A., com sede na Rua de Santa Catarina, Ponta Delgada, remeteu a 
comunicação que a seguir se transcreve: 

“Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vimos 
pela presente informar V. Exas. que, no passado dia 31 de Dezembro de 2001, a sociedade 
Investaçor, SGPS, S.A.,  adquiriu à sociedade Banif (Açores), SGPS, S.A., 713.913 acções do 
Banco Comercial dos Açores, S.A., tendo 481.293 acções sido adquiridas por dação em 
cumprimento do pagamento de dívida de suprimentos devido pela Banif (Açores), SGPS, S.A., à 
Investaçor, SGPS, S.A., e 232.620  acções por operação de compra realizada fora de mercado 
regulamentado. 

As 713.913 acções adquiridas à Banif (Açores), SGPS, S.A., representam 6,879% do capital 
social do Banco Comercial dos Açores, S.A., e idêntica percentagem de direitos de voto daquela 
Instituição de Crédito. 

Mais se informa que nos termos da alínea d) do nr. 1 do art.º 20º do CVM, se às acções detidas 
directamente pela Investaçor, SGPS, S.A., adicionarmos os direitos de voto correspondente às 
4.631 acções detidas pelos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização da Investaçor, 
SGPS, S.A., o total dos direitos de voto da Investaçor, SGPS, S.A. no Banco Comercial dos 
Açores, S.A., passa para 6,923%.” 
 
 
Ponta Delgada, 4 de Janeiro de 2002  
   
 
 

O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES  
COM O MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
 

(Vanda Maria Marcelino de Melo e Silva) 


