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Mensagem do Presidente

Na nova fase de crescimento da Credibom, iniciada em 2003 e consubstanciada no 2º Plano Estratégico 20032007, foram definidos um conjunto de princípios orientadores que têm pautado o planeamento e o desenvolvimento
das acções e dos investimentos na Instituição:
•
•
•
•

Garantia de um crescimento sustentado e rentável
Procura permanente de novas áreas de expansão, com diferentes
maturidades de retorno dos investimentos
Aproveitamento de todas as sinergias possíveis mas sem contaminar
os negócios actualmente existentes
Controlo permanente e detalhado da rentabilidade (actual e futura)
de todas as áreas de negócio relevantes

Em consonância com o preconizado nas linhas estratégicas a médio prazo, a Credibom assumiu, em 2004,
de uma forma definitiva, a ambição de se tornar uma entidade de referência no financiamento ao consumo
em Portugal nas suas múltiplas vertentes.
Com efeito, e apesar de nunca renegar as suas origens como entidade financeira especializada no financiamento
à aquisição de automóveis e outros bens duradouros através dos pontos de venda, a Credibom iniciou em
2004 um ambicioso plano de investimentos que visa fundamentalmente o alargamento dos horizontes de
negócio, e a abordagem de uma forma efectiva aos diversos segmentos de mercado e canais de distribuição,
dispondo de uma gama alargada de produtos.
Tendo este objectivo como princípio orientador da nossa actuação, a Credibom promoveu a especialização
das equipas, procurando adequar abordagens e processos às especificidades próprias de cada novo negócio,
iniciou o desenvolvimento de novas plataformas de revolving e cartões e a preparação do lançamento de
novos produtos para complementar a oferta de financiamento automóvel. Na mesma linha de actuação,
reforçou as suas competências e adequou a sua estrutura de recursos humanos aos novos desafios,
caracterizados por uma crescente diversificação e exigência.
Apesar de fortemente empenhada num processo de crescimento orgânico sustentado, iniciado em 1996, a
Credibom que, a partir de Julho de 2004, passou a ser detida a 100% pelo Banco Sofinco, assume hoje
também a responsabilidade, no mercado português, de prosseguir e consolidar a estratégia de crescimento
internacional de um dos maiores grupos europeus especializados no crédito ao consumo.
Desta forma se enquadra a aquisição, formalizada no início de 2005, da Credilar, sociedade financeira do
grupo BCP que gere o negócio de financiamento ao consumo através dos pontos de venda, que constitui
certamente uma oportunidade de reforço da posição do Grupo no financiamento a bens duradouros.
Os resultados alcançados em 2004, a dinâmica evidenciada pela empresa na constante procura de novas
soluções e negócios, o forte empenho dos colaboradores e o apoio e confiança demonstrados pelos nossos
clientes e parceiros de negócio, permite-nos acreditar ser possível atingir os objectivos de excelência a que
nos propomos, tendo a certeza que o sucesso depende fundamentalmente da nossa capacidade de ganhar
o futuro!

O Presidente da Comissão Executiva
Dr. Nuno Santos
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Estrutura Accionista

BANQUE SOFINCO:
100%

Composição dos Órgãos Sociais

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE:
Dr. Jacques-Hubert Léon Blaise Rollet
VICE-PRESIDENTE:
Dra. Maria Madalena França e Silva de Quintanilha Mantas Moura
SECRETÁRIO:
Dr. Luís Manuel Baptista Branco

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE:
Dr. François Alfred Louis Marie Pinchon
VOGAIS:
Dr. Jorge Alberto Carvalho Martins
Dr. Patrick Gérard Daniel Coudène
Dr. Benoît François Louis Millard
Dr. Nuno Manuel Patrício dos Santos
Engº Jean-François Vincent Garnier
Engº Jorge Monreal Fontes

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE:
Dr. Dominique Jean Richard Manoury
VOGAL:
Dr. João Filipe Nunes Ribas
ROC EFECTIVO:
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.,
representada por José Manuel Henriques Bernardo
ou por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão
ROC SUPLENTE:
Dr. Belarmino Gonçalves Martins
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