
O aumento de capital no BtrS

Este aumento de capital vai limitar o potencial de crescimento futuro do BES
e reduzir o valor justo do negócio
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Na semana passada, o Banco Espírito
Santo surpreendeu o mercado com o
anúncio de um aumento.de capital
(AC) de 1010 milhões de euros. O BES
pretende emitir 2556,7 milhões de
novas acções ao preço de subscrição
de 0,395, o que, face à cotação de fecho
do dia do anúncio, representa um des-
conto de 66%.

Os testes de stress realizados pela
Autoridade Bancária Europeia (ABE),
actualizados em Dezembro passado
depois da avaliação da.troika aos acti-
vos dos bancos, iídicavam a necessi:
dadede 810 milhões de euros. Na altu-
ra, o BES chamou a atenção para o fac-
to de, já depois de 30 de Setembro (data
até à qual decorreram os testes de
stress), ter reforçado o capitalem622
milhões de euros, resultantes da tro-
ca de valores mobiliários. Portanto,
feitas as contas, o BES precisaria ape-
nas de um reforço do capital social de
188 milhões de euros.

O BES sempre defendeu que as suas
necessidades de capital eram reduzi-
das, pondo sempre de parte qualquer
recurso aos dinheiros públicos que.
implicasse o Estado como accionista.
Agora, com este AC, o BES assegurao
reforço dos rácios de capital parâ cum-
primento das exigências da ABE e do
Banco de Portugal.

Este aurnento de capital úoé amelhor
maneira de proteger os actuais accio-
nistas do banco. Vejamos:

L O valor contabilistico do BES era,
antes do AC, de 3,69 euros por acção.
A cotação de fecho do BES np dia do
anúncio'desta operação foi de 1,167
euros, 327o do valor contabilístico. Com
o AC a 0,395 euros, o desconto relati-
vamente à cotação de feeho é de 66%.
No entanto, relativamente ao úalor
contabilístico, representa um descon-
to de 89,37o. Este foi, possiveÌrnente, o
deseonto que riveram de coneeder ao
sindisato baneário e aos aeeionistas
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para que,um AC desta dimensão se
concretizasse

, Atendendo a que as necessidades de
capital do banco não eram tão eleva-
das, não encontramos justificação
para que se faça umãumento de capi-
tal tão grande.com um desconto tão

. penalizador.
2. No mesmo dia, o BES anuncia que

parte deste aumento de capital - 225
milhões de euros - será usado para
comprar a participação de 50% do.Cré-
dit Agricole na BES Vida. Entendemos
que o preço que o BES está disposto
apagat é extremamente elevado: a
posição está a ser comprada a3,97
vezes o valor contabilístico da segu-

. radora, quelem 2011 apresentou um
prejuízo de 107 milhões de euros. Nes-
ta altura, a seguradora francesa AXA
transacciona no mercado a 60% do
valor contabilístico e o sector, a nível
mundial, ffansacciona a 88% do valor
contabilístico - muito abaixo dos múl-
tiplos deste negocio do BES com o Cré-
dit Agricole.

Não se compreende, portanto, por-
que se concede um desconto tão gran:.
dp nas acções do banco ndste aumen-
to de capital e se gaSta parte desse
aumento de capital para comprar um
activo tão caro.

3. O BES dispõe de activos financei-
ros líqúdos que poderia vendeq nomea-
damente a posição de 10,45% na Por-
tugaÌ Telecom, que valia,t62,68 milhões,

e a posição de 2,I2%na EDP, que valia
213,89 milhões, isto a preços de mer-
cado no mesmo dia do anúncio do
aumento de capital. Estas vendas, só
por si, permitiriam um reforço mui-
to signifïcativo dos seus rácios de capi- .

tal.
4. Poderia ainda, em último caso,

recorrer à linha de recapitalização do
Estado, cujos útulos de capital contin-
gente que irão ser disponibilizados não
deverão causar um efeito de diluição
tão grande.

Esta operação vai provocar uma
enorme diluição sobre as acções do
banco, reduzindo o valor contabilís-
tico por acção em 57%. Devido ao tão
elevado número de acções novas, as
estimativas de lucros norrnalizados
por acção, para os próximos anos,
caem 620/o. Este aumento de capital
vai limitar o potencial de crescimen-
to futuro do BES e reduzir o valor jus-
to do negócio. Vai obrigar os actuais
accionistas a investir mais dinheiro
para evitar uma maior diluição.

Considerando que os gestores são
também accionistas relevantes do ban-
co.e com a informação até à data dis-
ponível ao público, um aumento de
capital desta magnitude não é com-
preensível.
fuesidente do Conselho de Administação
Casa de Inaestimentos - Gestõo de Patü-
mónios,S,A.
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