Comunicado

Novo Banco, S.A. informa sobre subida de
dois níveis de rating pela Moody’s
O Novo Banco, SA (“novobanco” ou “o Banco”), informa que hoje, 21 de junho de 2022, a
Moody’s Investors Service ("Moody's") subiu em 2 níveis o rating baseline credit assessment
(BCA) do novobanco, de caa1 para b2. O outlook do rating long-term deposit e long-term
senior unsecured debt manteve-se inalterado em positivo.
A subida de dois níveis de rating na classificação de crédito da Moody's reflete “o melhor perfil
de crédito do novobanco como resultado da contínua redução do risco do balanço e da
significativa reestruturação das operações nos últimos anos”. Na ação de ratings anunciada
hoje, a Moody’s também considerou que “a apresentação do plano estratégico e o
estabelecimento de objetivos financeiros pelo novobanco, bem como a confirmação de uma
rentabilidade estável e consistente, ajudaram a dissipar algumas preocupações existentes
sobre a viabilidade do negócio do Banco”.
A Moody's subiu também as notações de ratings do long-term senior unsecured debt Banco
de Caa2 para B3, e do long-term deposit de B2 para Ba3.
Na sequência da subida dos níveis de ratings acima mencionados, à data de publicação, os
ratings do novobanco são:
Longo-prazo
Baseline Credit Assessment (BCA)

b2 (de caa1)

Adjusted Baseline Credit Assessment (BCA)

b2 (de caa1)

Counterparty Risk Rating
Counterparty Risk Assessment
Deposits
Senior unsecured debt
Subordinated debt

Curto-prazo

Ba2 (de B1)

NP

Ba2(cr) (de B1(cr))

NP(cr)

Ba3 (de B2)
outlook Positivo
B3 (de Caa2)
outlook Positivo

NP

B3 (de Caa2)

Esta informação é divulgada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29.º-Q, n.º 3
do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do
Parlamento Europeu e do Conselho.
Lisboa, 21 de junho de 2022
Novo Banco, S.A.
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