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Comunicado 
 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa sobre a não oposição do 

Banco Central Europeu à alienação de ações representativas de 

99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A. 

 
A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) informa que o Banco Central Europeu (BCE) 

declarou nesta data a sua não oposição ao processo de alienação à ABANCA 

Corporación Bancaria, S.A., de ações representativas de 99,79% do capital social do 

Banco Caixa Geral, S.A.. Esta declaração conclui o processo de aprovação, por parte 

das autoridades competentes, da venda daquela subsidiária, do qual tinha sido dado 

nota na comunicação ao mercado efetuada pela CGD em novembro de 2018. De acordo 

com o contratado, o processo de alienação deverá estar concluído durante o mês de 

outubro de 2019. 

 

Este facto constitui para a CGD um evento subsequente ajustável, tal como 

oportunamente comunicado no final de julho de 2019, pelo que as contas referentes ao 

período findo a 30 de junho de 2019 serão alteradas para acomodar os efeitos desta 

decisão. Considerando as informações atualmente disponíveis, o impacto estimado na 

valorização desta participação com referência a 30 de junho de 2019 é positivo em 135 

milhões de euros no resultado líquido do período e nos capitais próprios consolidados 

da CGD, decorrente do ajustamento, ao valor da venda, das imparidades registadas nas 

contas da CGD no final de 2017. Deste modo, o resultado líquido com referência a 30 

de junho de 2019 será de 417,5 milhões de euros. Neste cenário o rácio CET1 passa 

de 14,8% para 15,1% (fully loaded, incluindo o resultado líquido do primeiro semestre). 
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