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Novo Banco, S.A. informa sobre o aumento do Capital Social 
 

 

O Novo Banco, S.A. (“novobanco”) informa que, no seguimento da reunião da Assembleia 
Geral de Acionistas realizada na presente data, foi aprovado o aumento do seu capital social 
o qual decorre da conversão dos direitos de conversão relativos aos anos fiscais de 2018 e 
2019, emitidos ao abrigo do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos 
aprovado pela Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, conforme alterada.  
 
Este aumento de capital é realizado na modalidade de incorporação de reservas e no 
montante de EUR 146.366.604,25 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e 
seis mil, seiscentos e quatro euros e vinte e cinco cêntimos) referente ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018 e o montante de EUR 116.816.620,97 (cento e dezasseis 
milhões, oitocentos e dezasseis mil, seiscentos e vinte euros e noventa e sete cêntimos) 
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, através da emissão de 
739.798.019 (setecentos e trinta e nove milhões, setecentos e noventa e oito mil e dezanove) 
novas ações ordinárias representativas de 6,27% do seu capital social e que são atribuídas 
ao Estado Português por efeito do referido regime, o qual passa a deter  11,96% do capital 
social do novobanco. 
 
O capital social do novobanco fixa-se, assim, no valor de EUR 6.567.843.862,91 (seis mil e 
quinhentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta 
e dois euros e noventa e um cêntimos). 
 
Com este aumento de capital, e por efeito dos acordos celebrados entre o Fundo de 
Resolução e o acionista Lone Star no contexto da venda de 75% do capital social do 
novobanco, apenas o Fundo de Resolução verá a sua participação diluída.  
 

Esta informação ao mercado é efetuada 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, 22 de março de 2023 
Novo Banco, S.A. 

 


