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O aumentode capitalno BtrS
Esteaumentode capitalvai limitaro potencialde crescimentofuturodo BES
e reduziro valorjustodo negócio
para que,um AC destadimensãose e a posiçãode 2,I2%naEDP,que valia
concretizasse
213,89milhões, isto a preçosde merde cado no mesmo dia do anúncio do
, Atendendoa que asnecessidades
capital do banconão eram tão eleva- aumento de capital. Estasvendas,só
das, não encontramosjustificação por si, permitiriam um reforço muiparaque sefaçaumãumento de capi- to signifïcativodos seusrácios de capi- .
tal tão grande.comum descontotão tal.
4. Poderiaainda,em último caso,
. penalizador.
EmíliaO.Vieira
2. No mesmodia,o BESanunciaque recorrer à linha de recapitalizaçãodo
parte desteaumentode capital- 225 Estado,cujosútulos de capitalcontinmilhões de euros- seráusadopara genteque irão ser disponibilizadosnão
Na semanapassada,o BancoEspírito comprar a participaçãode 50%do.Cré- deverãocausarum efeito de diluição
Santosurpreendeuo mercado com o dit Agricole na BESVida.Entendemos tão grande.
anúncio de um aumento.decapital que o preço que o BESestádisposto
Esta operaçãovai provocar uma
(AC)de 1010milhões de euros.O BES apagat é extremamenteelevado:a enorme diluição sobre as acções
do
pretende emitir 2556,7milhões de posiçãoestá a ser compradaa3,97 banco,reduzindoo valor contabilísnovasacçõesao preço de subscrição vezeso valor contabilísticoda segu- tico por acçãoem 57%.Devido ao tão
de 0,395,o que,faceà cotaçãode fecho . radora, quelem 2011apresentouum
elevadonúmero de acçõesnovas,as
do dia do anúncio,representaum des- prejuízo de 107milhõesde euros.Nes- estimativas de lucros norrnalizados
contode 66%.
ta altura, a seguradorafrancesaAXA por acção,para os próximos anos,
Os testesde stressrealizadospela transaccionano mercadoa 60%do caem 620/o.
Este aumento de capital
AutoridadeBancáriaEuropeia(ABE), valor contabilísticoe o sector,a nível vai limitar o potencial de crescimenactualizadosem Dezembropassado mundial, ffansaccionaa 88%do valor to futuro do BESe reduzir o valor jusdepoisda avaliaçãoda.troikaaosacti- contabilístico- muito abaixodos múl- to do negócio.Vai obrigar os actuais
vos dos bancos,iídicavam a necessi: tiplos destenegociodo BEScom o Cré- accionistasa investir mais dinheiro
dadede810milhõesde euros.Na altu- dit Agricole.
para evitar uma maior diluição.
ra, o BESchamou a atençãopara o facNão se compreende,portanto, porConsiderandoque os gestoressão
to de,já depoisde 30 de Setembro(data que seconcedeum descontotão gran:. também accionistasrelevantesdo banaté à qual decorreram os testesde dp nas acçõesdo bancondsteaumen- co.ecom a informaçãoaté à data disstress),ter reforçadoo capitalem622 to de capital e se gaStaparte desse ponível ao público, um aumento de
milhões de euros,resultantesda tro- aumento de capital para comprar um
capital desta magnitude não é comca de valoresmobiliários.Portanto, activo tão caro.
preensível.
feitasas contas,o BESprecisariaape- 3. O BESdispõede activosfinancei- fuesidentedo ConselhodeAdministação
nas de um reforço do capital socialde ros líqúdos quepoderiavendeqnomea- CasadeInaestimentos
- GestõodePatü188milhõesde euros.
damentea posiçãode 10,45%na Por- mónios,S,A.
O BESsempredefendeuque as suas tugaÌTelecom,quevalia,t62,68milhões, Escreaeà sexta-feira
necessidades
de capital eram reduzidas,pondo semprede parte qualquer
recurso aos dinheiros públicos que.
implicasseo Estadocomo accionista.
Agora,com esteAC,o BESassegurao
reforço dos ráciosde capital parâ cumprimento das exigênciasda ABE e do
Bancode Portugal.
Esteaurnentode capitalúoé amelhor
maneira de protegeros actuaisaccionistasdo banco.Vejamos:
L O valor contabilisticodo BESera,
antesdo AC,de 3,69euros por acção.
A cotaçãode fecho do BESnp dia do
anúncio'destaoperaçãofoi de 1,167
euros,327odo valor contabilístico.Com
o AC a 0,395euros,o descontorelativamenteà cotaçãode feehoé de 66%.
No entanto, relativamenteao úalor
contabilístico,representaum desconsR
to de 89,37o.
Estefoi, possiveÌrnente,
o
deseontoque riveram de coneederao
sindisato baneário e aos aeeionistas VaËhaver uma eÍÌorrnc dílu*ção do va8ordo banes
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