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Assunto: Alienacao Total ou Parcial dos Activos e Elementos Patrimoniais do Banco Privado

Sao Tome e Principe

No ambito da medida de Resolucao aplicada ao Banco Privado Soo Tome e Principe, a luz da
Deliberacao n.° 04/CAE/2018 de 11 de Fevereiro, corn o objectivo de preservar a estabilidade
financeira, salvaguardar os interesses dos contribuintes, o erario publico e a confianca dos
depositantes, o Banco Central de S. Tome e Principe (BCSTP) serve-se da presente, para informar
que se encontra aberto o concurso pLiblico para a Alienacao Total ou Parcial dos Activos, Passivos
e Elementos Extrapatrimoniais da referida instituicao bancaria.
Ao abrigo da Lei 6/2015 "Lei sobre as Medidas Especiais de Saneamento, Resolucao e Liquidacao
de Instituicoes Bancarias", publicada no Diario da Repithlica nUmero 165 de 30 de Dezembro,
podem participar no referido concurso as instituicoes bancarias autorizadas a exercer a actividade
de intermediacao financeira.
As propostas, definitivas e vinculativas, devem ser remetidas ao BCSTP no prazo maxim° de 30
(trinta) dias, a contar da publicacao do presente aviso, devendo o processo observar os requisitos
definidos no artigo 17.° da ja referida Lei, conjugados corn os artigos 12.° e 13.° da Norma de
Aplicacao Permanente n.° 15/2017 "Medidas no Ambito de Resolucao".
Informa-se ainda que, em observancia do principio de transparencia e de tratamento equitativo
dos interessados, as informacoes inerentes ao referido processo estarao disponiveis para consulta
no BCSTP durante o period° compreendido entre 01 (urn) e 25 (vinte e cinco) de Marco do corrente
ano.
Apos a decisao do BCSTP relativamente ao adquirente, fixa-se em 05 (cinco) dias o prazo maximo
para finalizar a alienacao nos termos supramencionados.
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto a Direccao de Supervisao de Instituicoes
Financeiras, atraves do seguinte contacto:
E-mail: dsbs@bcstp.st,
Telefone: +239 2243700.
Banco Central de S. Tome e Principe, 22 de Fevereiro de 2018.
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