
 

 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. • Sede Social: Av. João XXI, 63 – 1000-300 Lisboa • Capital Social EUR 5.900.000.000 • CRCL e Contribuinte sob o n.º 500 960 046 ‹#› 

 

Comunicado 
 

Considerando o acordo de princípio alcançado entre a Comissão Europeia e o Estado 

português com vista à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) em 

condições de mercado, a obtenção de autorização às operações que concretizam esta 

recapitalização pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu em dezembro último, 

o Plano Industrial aprovado pelo acionista único da CGD, o relatório relevante da Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas acerca das operações, bem como a consulta prévia à CGD, 

informa-se ter sido nesta data deliberado pelo Estado Português, acionista único da CGD, 

através de uma Deliberação Social Unânime por Escrito, o seguinte: 

1. Proceder à utilização das reservas livres e da reserva legal, no montante global de 

€ 1.412.460.251, para cobertura de igual valor de resultados transitados negativos. 

2. Aumentar o capital social da CGD de € 5.900.000.000 para € 7.344.143.735, mediante a 

emissão de 288.828.747 novas ações ordinárias de valor nominal de € 5,00 cada, a 

subscrever e a realizar integralmente pelo Estado Português, do seguinte modo: 

(i) € 945.148.185 através da entrega de obrigações subordinadas de conversão 

contingente (CoCos) subscritas pelo Estado, com o valor nominal de 

€ 900.000.000, acrescido de juros vencidos e não pagos desde o último cupão até 

esta data no montante de € 45.148.185. 

(ii) € 498.995.550, correspondentes ao valor contabilístico da participação do Estado 

Português na Parcaixa, SGPS, S.A., através da entrega em espécie de 

490.000.000 ações representativas do capital social desta empresa. 

3. Reduzir o capital social da Caixa Geral de Depósitos, S.A. pelo montante de 

€ 6.000.000.000, fixando-se em € 1.344.143.735, mediante a extinção de 1.200.000.000 

de ações com o valor nominal de € 5,00 cada, para cobertura de resultados transitados 

negativos no valor de € 1.404.506.311 e para a constituição de uma reserva livre no valor 

de € 4.595.493.689. 

Foi ainda mandatado o Conselho de Administração para efeitos de promoção dos 

competentes registos. 
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