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CRISE FINANCEIRA

Grupo Fortis sera
parcialmente
nacionalizado
28 DE SETEMBRO DE2008

O grupo financeiro
Fortis, parceiro do BCP
na area dos seguros
que atravessa uma
grave crise de
confianga do mercado,
sera parcialmente
nacionalizado. O
a nuncio foi feito, este
domingo,
pelo primeiro-ministro
belga.

m

l>

Tbses

stylight.es

Comprar ahora!

41,99 c

Obrigacoes do Tesouro
Voos Baratos
Como Investir na Bolsa?

PUB

NEWSLETTER

HAUO

SUBSCREVA AGORA

0 seu e-mail

EM DIRECTO

Noticias no Ar

"Maria de Belem est,

PROGRAMA^AO

NEWSLETTER

http://www.tsf.pt/economia/empresas/interior/grupo-fortis-sera-parcialmente-nacional... 22-01-2016

Page 2 of 9

Grupo Fortis sera parcialmente nacionalizado - Empresas - TSF Radio Noticias

NOTICIAS RELACIONADAS
BNP Paribas chega a acordo com governo belga para
comprar Fortis
Accionistas do Fortis rejeitam piano de salvamento
adoptado em Outubro

PUB

Ministros das Finan^as europeus reunem-se para
definir estrategia comum
PARTILHAR

COMENTAR

Os governos da Belgica,
Holanda e Luxemburgo
acordaram hoje injectar
11,2 mil milhoes de euros
naquele banco para
ajudar a Instituigao a sair
da crise financeira.
O acordo foi alcangado
hoje, num encontro que
reuniu membros do

BNP Paribas assume o controlo do Fortis na Belgica e
no Luxemburgo
BNP Paribas negocia compra de 80% da actividade
bancaria do Fortis
Morgan Stanley passa a deter 2,04% do capital do BCP
PSI20 encerra a cair 3,7%, maior descida desde Julho
Citigroup chega a acordo para a compra do Wachovia
BCE vai injectar mais 120 mil milhoes de euros
Fortis assegura que piano de salvamento nao afectara
actividade em Portugal no ramo dos seguros

Governo dos tres paises e
representantes dos
respectivos bancos
centrals e da Uniao
Europeia.
A Belgica vai Investir 4,7
mil milh5es de euros em

Bush exorta parlamentares a aprovarem depressa
pacote de 700 mil milhoes de dolares
Presidente frances convoca banqueiros para reuniao
de emergencia
Bruxelas vai examinar com urgencia piano de
salvamento do Fortis
Bolsas europeias em terreno negativo

contrapartida de uma
participagao de 49 por
cento na filial belga do
grupo Fortis, enquanto a
Holanda vai injectar 4 mil
milhoes de euros por igual

Par^WBi£l9ona fiUfitias no Ar

Govemo britanico nacionaliza banco Bradford 8
Bingley
Govemos evitam colapso financeiro
Banco alemao Hypo Real Estate salvo por um
consorcio bancario
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Congresso divulga projecto para injecgao de 700 mil
milhoes de dolares no sistema financeiro

holandesa e o
Luxemburgo 2,5 mil
milhoes por identica
participa^ao na respectiva

Eventual venda de activos do Fortis nao tera impacto
no negocio dos seguros do BCP em Portugal

filial.

Cavaco apela a actores do mercado para tirarem ligoes
de crise financeira

Os tres paises esperam

Bruxelas pede coordenagao de esforgos aos 27 para
enfrentar crise financeira

evitar a falencia deste
grupo financeiro, dando
garantias aos investidores

Fresidente do Eurogrupo realga «impactos incertos»
da crise financeira

e assegurando aos
clientes que o seu
dinheiro nao esta em
risco.
Por seu lado, o Fortis, que
esta semana desvalorizou
35 por cento na bolsa de
Bruxelas, sera for^ado a
vender a participa;ao que
detinha no banco
holandes ABN Amro,
adquirida no ano passado.
A Fortis e parceira do BCP
no segmento de seguros,
controlando em conjunto
o Millenium BCP Fortis
Grupo Segurador,
companhia que detem
varias seguradoras,
designadamente a
Ocidental Vida, a Ocidental
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Seguros, a Pensoes GERE e
a Medis.
Aquela holding e detida
em 51 por cento pela
Fortis e em 49 por cento
pelo BCP.
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Presidente argentine vai reabrir case que envoiveu
Cristina Kirchner
Egito vai avangar com a constmfao de um museu
subaquatico
"Tudo na Marisa § claro e transparente", sublinha
Joana Mortagua
Uma campanha sem bifanas e sem bandeiras
Novoa apela aos indecisos
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Governo
quer defice
de 2,6%
este ano
O Governo aprovou, esta
quinta-feira, o esbo^o de
Or^amento do Estado para
2016, que inclui uma previsao
de d^fice de 2,6% do PIB para
este ano, menos 0,2 pontos
percentuais do que o previsto
no programa do executive e
menos 0,4 pontos percentuais
em compara?So com 2015.

Edgar espanta-se com sondagens que dao vitoria a
Marcelo; "Sera possfvel?"
Pinto da Costa recandidata-se
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