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Novo Banco, S.A. informa sobre a conclusão do Proje to Crow  
- Fundos de Reestruturação - 

 

 

No seguimento do comunicado de dia 23 de agosto de 2022 efetuado pelo Novo Banco, S.A. 
(“novobanco” ou “o Banco”), o novobanco notifica que após a celebração dos contratos de 
compra e venda e outros acordos (os "Contratos ") com uma sociedade relacionada com a 
Davidson Kempner Capital Management LP (a "Compradora "), o BANCO COMERCIAL 
PORTUGUÊS, S.A., NOVO BANCO, S.A., CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., BANCO 
SANTANDER TOTTA, S.A. e OITANTE, S.A. (os "Vendedores "), informam que a conclusão 
do Projeto Crow e a implementação dos Contratos foi concluída em 29 de dezembro de 2022, 
na sequência da verificação das condições suspensivas contratuais estipuladas. 

 

Em resultado da conclusão do Projeto Crow: 

(i) as unidades de participação dos Vendedores no FRT juntamente com os ativos direta 
e indiretamente detidos pelo FRT foram transferidos para a Compradora;  

(ii) as ações dos Vendedores no FLIT juntamente com os ativos direta e indiretamente 
detidos pelo FLIT foram transferidos para a Compradora; 

(iii) certos ativos hoteleiros detidos indiretamente pelo Fundo Recuperação, FCR foram 
adquiridos indiretamente pelo FLIT; e 

(iv) certos ativos detidos indiretamente pela FLIT e FRT foram transferidos para os 
Vendedores relevantes. 

 
Para o novobanco, a conclusão desta transação repercute-se no recebimento de 224 milhões 
de euros. Os impactos esperados em resultado líquido de 2022 e nos rácios de capital do 
novobanco, pela redução desta exposição no balanço, são em linha com o comunicado no 
dia 23 de agosto 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, 29 de dezembro de 2022 
Novo Banco, S.A. 


