Comunicado
Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa sobre conclusão do
processo de alienação de ações representativas de 100% do capital
social da Mercantile Bank Holdings Limited
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) formalizou hoje a venda definitiva das ações
representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited
(Mercantile), ao Capitec Bank Limited (Capitec), por 3,56 mil milhões de Rands SulAfricanos (ZAR), cerca de 215 milhões de euros (considerando uma taxa de câmbio
EUR/ZAR de 16,5), numa cerimónia de assinatura realizada em Joanesburgo, na sede
da Mercantile, com a presença do administrador executivo da CGD, Francisco Cary, e
do CFO do Capitec, André du Plessis.

O processo de venda da Mercantile iniciou-se em 2017, como parte do Plano Estratégico
aprovado no âmbito do processo de recapitalização da CGD, tendo culminado com a
seleção pelo Conselho de Ministros, em novembro de 2018, do Capitec como adquirente
das ações e com a conclusão, em outubro de 2019, do processo de aprovação pelas
autoridades competentes, tal como oportunamente comunicado pela CGD.

Com a conclusão da venda, fica assim cumprido mais um dos principais compromissos
da CGD ao abrigo do mencionado Plano Estratégico, permitindo fortalecer de forma
assinalável a sua capitalização. A CGD irá continuar a trabalhar com o objetivo de
cumprir integralmente os objetivos do Plano Estratégico. Além da racionalização do
negócio internacional, a CGD tem também como objetivos a redução da sua estrutura
de custos e do volume de ativos não-performantes do seu balanço, de forma a melhorar
a sua rentabilidade.

A alienação da Mercantile terá um impacto positivo global estimado em cerca de 37 pb
no rácio CET1 consolidado da CGD, dos quais 13 pb em resultado de ganhos de capital
e os restantes 24 pb resultantes da desalavancagem da participação.
CGD, Mercantile e Capitec concretizam Acordo de Cooperação
Nesta data a CGD, a Mercantile e o Capitec concretizaram também um Acordo de
Cooperação, o qual consubstancia o interesse das partes em continuar a cooperar
comercialmente no futuro, e que consagra a intenção do Capitec e da Mercantile em
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manter os atuais níveis de serviço à base de clientes da Mercantile (nomeadamente,
empresas Portuguesas na África do Sul e clientes particulares da Comunidade
Portuguesa na África do Sul), durante um período de pelo menos 12 meses e de acordo
com as disposições da política comercial das partes envolvidas.

O Capitec é uma das maiores e mais dinâmicas instituições de crédito na África do Sul.
O seu capital é integralmente detido pela Capitec Bank Holdings Limited, uma sociedade
cotada com uma capitalização bolsista de cerca de ZAR 160 mil milhões (EUR 9,7 mil
milhões).

A aquisição da Mercantile pelo Capitec é um acontecimento relevante no âmbito da
concretização da sua estratégia de expansão no segmento de business banking,
atividade core da Mercantile. No âmbito do seu modelo de serviço ao cliente, o Capitec
possui, entre outros canais, uma rede de 843 agências (ativas), com uma cobertura
significativa do território sul-africano.

No âmbito do acordo de colaboração comercial, o Grupo CGD, o Capitec e a Mercantile
reconhecem ainda os potenciais benefícios de eventuais oportunidades de parceria na
África do Sul, Angola, Moçambique e/ ou envolvendo agentes económicos destes
países, em particular os da Comunidade Portuguesa radicada na África do Sul ou outros
com ligações especiais a Portugal.
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