Estimado Fornecedor,

Como certamente é já do vosso conhecimento, a partir de 4 de agosto foi criado o NOVO
BANCO, SA, em resultado da medida de resolução aplicada ao BES, nos termos definidos
pelo Banco de Portugal.
Na qualidade de nossos fornecedores, vimos transmitir-vos um conjunto de informações
importantes:






No passado dia 3 de agosto de 2014, por decisão do Banco de Portugal foi constituído o
Novo Banco S.A., NIPC 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, nos termos do artigo 145.º G n.º 3 do Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo D.L. n.º 298/92, de 31 de
dezembro, com sede na Av. da Liberdade n.º 195, em Lisboa, com o capital social de
4.900.000.000,00 Euros, para o qual foram transferidos determinados ativos e passivos,
elementos extrapatrimoniais e ativos e, no qual se encontra incluído os contratos de
aquisição a fornecedores., sob gestão anterior do Banco Espírito Santo, S.A.
Todas as faturas a partir desta data, que resultem de aquisições de bens ou prestação de
serviços ao Novo Banco, ou anteriormente ao BES-Banco Espírito Santo, SA, deverão ser
emitidas em nome do Novo Banco, SA, número de contribuinte 513 204 016, e remetidas
para o Apartado 8065 EC Cabo Ruivo (Lisboa) 1801-001 Lisboa.
Serão reconhecidas e liquidadas todas as faturas já expedidas até à presente data em
nome do BES-Banco Espírito Santo, SA, desde que devidamente emitidas e em resultado
de aquisições de bens ou prestação de serviços efetivos.

Caso necessitem de algum esclarecimento adicional sobre esta matéria, não hesitem em
contactar-nos preferencialmente através da área de mensagens do Portal de Fornecedores
ou através de e-mail: fornecedores@novobanco.pt.
Caso ainda não tenham efetuado o vosso registo no Portal de Fornecedores
(http://fornecedores.novobanco.pt), salientamos que os fornecedores que concluam esse
registo têm acesso online, entre outras informações, ao status dos documentos de faturação
que nos emitiram (Novo Banco, Banco BEST e BES Açores), bem como aos respetivos
avisos de pagamento. Contacte-nos, em caso de necessidade, através da linha de apoio
disponível no Portal de Fornecedores ou através do email fornecedores@novobanco.pt.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Novo Banco, SA

Diretora Coordenadora
DNCC – Departamento de Negociação e Controlo de Custos
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