PRESS RELEASE
Lisboa, 4 de abril de 2018
O ano de 2017 foi mais uma vez caracterizado pelo crescimento significativo da atividade
do Banco BNI Europa, o qual se traduziu no incremento dos ativos em 41% (de 362.034
m€ em 2016 para 509.474 m€ em 2017), da base de depósitos em 16% (de 262.234 m€
para 305.148 m€) e do produto bancário em 379% (2.750 m€ para 13.184 m€).
O resultado líquido atingiu os 2.286 m€, com os fundos próprios reforçados a situaremse em 23.303 m€ e o rácio de solvabilidade confortavelmente acima dos limites
regulamentares, ou seja, em 13%.
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BANCO BNI EUROPA cresce significativamente em 2017 e atrai investidor de capital

Durante 2017 o Banco BNI Europa continuou a assumir-se como um dos bancos que
melhor remunerou os depósitos, tendo em paralelo robustecido o seu negócio de banca
digital na relação com os clientes particulares e empresas, lançado, sob a marca Puzzle,
a única plataforma de crédito ao consumo totalmente online a operar em Portugal,
consolidado e alargado as parcerias com Fintech’s e dado continuidade ao desenvolvimento
de produtos/serviços, que no decurso de 2018 introduzirão algo de inovador no
mercado português, permitindo ao Banco ocupar segmentos que não estão a ser
atendidos pelos demais operadores financeiros do mercado.
Consequência da estratégia de negócio arrojada e do crescimento alcançado, o Banco
BNI Europa despertou o interesse de variados investidores de capital, tendo o Banco de
Negócios Internacional, S.A., seu acionista de referência, assinado um contrato com um
investidor estrangeiro para venda da maioria do capital detido no Banco BNI Europa.
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A concretização da alienação, encontra-se sujeita à verificação de um conjunto de
condições habituais neste tipo de transação, envolvendo designadamente a respetiva
aprovação pelo Banco de Portugal.
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Acerca do Banco BNI Europa
O Banco BNI Europa é hoje uma referência internacional enquanto “ChallengerBank”
assentando a sua estratégia na lógica de arquitetura aberta e na diferenciação. Este
posicionamento permite ainda ao Banco BNI Europa destacar-se como líder na nova
geração “Fintech” de bancos Europeus e continuar com taxas de crescimento
significativas. Neste âmbito, o Banco BNI Europa tem também vindo a especializar-se na
gestão de soluções alternativas de captação de recursos e de crédito, tendo já
estabelecido parcerias com 18 Fintech’s europeias, através das quais disponibiliza
depósitos a prazo e financia operações de crédito em diversas jurisdições europeias,
nomeadamente Alemanha, Reino Unido, Holanda, Áustria, França e Bélgica). As
operações de crédito financiadas incluem crédito ao consumo a particulares e
estudantes, crédito a PME’s, incluindo-se factoring e financiamento imobiliário.
Resultante da sua plataforma digital moderna e de processos de baixo custo com
produtos inovadores, em 2018 o Banco BNI Europa foi considerado pelos seus clientes
“Escolha do Consumidor” e “Cinco Estrelas” na categoria da Banca Digital.
Internacionalmente, o Banco BNI Europa também foi galardoado, nomeadamente com
o “Most Innovative Bank in Portugal 2017” pela International Finance magazine, “Best
Digital Bank in Portugal 2017” pela Global Banking & Finance News magazine and “Bank
of the year 2017” pelo The European.
Os prémios mencionados são da responsabilidade das entidades que os atribuiram.
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Para mais informações:

BNI Europa

Marketing
Paula Landeiro
paula.landeiro@bnieuropa.pt
T: +351 939 007 821
Assessoria de Imprensa
Susana Gaião Mota
susana@peach.pt
T: +351 919 326 585
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