Comunicado

Novo Banco, S.A. informa sobre Fundos de Reestruturação
O Novo Banco, S.A. (“novobanco” ou “o Banco”) informa que, juntamente com outros
vendedores, foi assinado um contrato de compra e venda e outros acordos com fundos de
investimentos geridos por Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner”),
relacionados com a venda de participações no Fundo Recuperação Turismo, Fundo de Capital
de Risco (“FRT”) e FLIT – PTREL, SICAV-SIF, S.C.A. (“FLIT”), bem como alguns outros ativos
atualmente detidos por Fundo Recuperação (“FCR”), também denominado por Project Crow.
A dezembro de 2021, a exposição do novobanco aos Fundos de Reestruturação, que inclui
também os fundos acima mencionados, totalizava 524 milhões de euros, com o perímetro
desta transação a compreender cerca de 40% da exposição do Banco aos Fundos de
Reestruturação.
Não obstante da concretização da transação, nos termos acordados, ter um impacto esperado
neutro no resultado líquido de 2022, a redução desta exposição no balanço deverá repercutir-se num aumento de c.25bps dos rácios de capital do novobanco. A conclusão da transação
é esperada ocorrer no 4T 2022.
A transação hoje anunciada juntamente com outras medidas celebradas, no 3T 2022 até à
data, para acelerar o desinvestimento de ativos não-core, deverão repercutir-se num aumento
de c.65bps nos rácios de capital do novobanco versus rácios reportados a junho de 2022.
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, 23 de agosto de 2022
Novo Banco, S.A.
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