Comunicado de Imprensa

Santander Totta concretiza compra e fusão
do Banco Popular Portugal
• Banco Santander Totta torna-se no maior banco privado português
em termos de ativos e de crédito
• Balcões Popular Portugal vão adotar a marca Santander Totta
• Concretizadas aquisições e tomadas de controlo de outras empresas
ligadas ao Popular e de atividades de empresas do Grupo Santander
com operações em Portugal
Lisboa, 27 de Dezembro 2017. O Santander Totta concluiu hoje a aquisição e
incorporação por fusão do Banco Popular Portugal, na sequência das autorizações
recebidas do Banco Central Europeu.
O Banco Santander Totta torna-se no maior banco privado português em termos de
ativos e de crédito. Os clientes e colaboradores do agora extinto Banco Popular
Portugal passam a beneficiar da estabilidade e fortaleza do Santander Totta.
Com esta aquisição ao Banco Popular Español, a marca Popular Portugal será
descontinuada e todos os balcões passarão a ter a imagem Santander Totta. Os
colaboradores do Popular Portugal serão integrados nas estruturas do Santander
Totta, passando a partir desta data a incorporar os seus valores e a missão de ser um
banco cada vez mais Simples, Próximo e Justo.
Adicionalmente, e no âmbito da estratégia de concentração no Banco Santander
Totta da atividade do Grupo Santander em Portugal, na esfera da sua política de
filiais independentes e autónomas, foram igualmente concretizadas as seguintes
operações:
- compra do controlo da Primestar Servicing SA, sociedade que, até ao
momento, geria a área de recuperações de créditos e de ativos imobiliários
do Banco Popular Portugal;
- aquisição das atividades informáticas da Ingenieria de Software Bancário
(Sucursal em Portugal) e da Produban – Servicios Informaticos Generales
(Sucursal em Portugal), no que respeita às operações que estas sociedades
desenvolviam para o Banco Santander Totta.
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Para os primeiros dias de Janeiro perspetiva-se também a aquisição pela Santander
Totta SGPS do capital da Eurovida SA e a tomada de controlo indireto da Popular
Seguros SA, tendo já para o efeito recebido as necessárias autorizações da ASF –
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões.
“A integração do Popular Portugal é uma grande oportunidade, porque queremos
continuar a crescer de forma eficiente e sustentável. Juntos somos mais fortes. A
partir de hoje, tornamo-nos no maior banco privado português em termos de ativos
e crédito no mercado doméstico, o que vem reforçar a nossa missão de apoiar as
famílias e as empresas rumo ao crescimento”, disse António Vieira Monteiro,
Presidente Executivo do Banco Santander Totta.
O Santander Totta tem apresentado nos últimos anos os melhores resultados, os
melhores rácios e os melhores ratings do sistema financeiro português.
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