
Haitong vai triplicar capital
do BESI nos próximos três anos
Chineses assinam parceria com bolsa de Londres e vão injectar 1 1 mil milhões de euros no BESI
Filipe Alves

O grupo chinês Haitong vai triplicar o
capital do BESI nos próximos três
anos para que o banco de investi
mento português assuma um papel
central nas relações entre a China e o
Ocidente A decisão foi transmitida

pelo chairman em Londres no dia
em que assinou um acordo de parce
ria estratégica com a London Stock
Exchange LSE e em que tocou o sino
de abertura da praçabritânica

O Haitong pretende que o capital
do BESI passe de 400 milhões para 1 5
milmilhões de euros Com este refor

ço o banco de investimento estará
apetrechado para aumentar a sua
equipa em Portugal no Reino Unido
na Polónia e noutras geografias ac
tuando como o braço do Haitong para
a Europa Médio Oriente África e
Américas O plano prevê também
que no mesmo período de tempo os
activos do BESI aumentem dos ac

tuais 4 mil milhões para 10 mil mi
lhões de euros O processo de aquisi
ção do BESI pelo Haitong deverá estar
concluído nas próximas semanas
faltando apenas o ok final do BCE

Questionado pelo Diário Econó
mico o presidente do BESI não con
firmou valores mas confirmou que o
Haitong pretende reforçar os capitais
e a estrutura do banco português
Vamos ficar um banco mais forte

para fazermos o nosso trabalho a ní
vel nacional e internacional com rá

cios de solvabilidade muito confortá
veis E vamos reforçar as equipas em
todas as áreas em Portugal e no es
trangeiro disse José Maria Ricciardi
O BESI vai ser como banco estraté
gico para o EMEA Europa Médio
Oriente e África e as Américas uma
peça fundamental para todo este mo
vimento Este Oeste E um futuro

para o banco extraordinário que vai
ter ainda mais capacidade para atrair
investimento e criação de emprego
para Portugal

Ontem o Haitong formalizou um
memorando de entendimento com a

bolsa de Londres que estabelece uma
parceria estratégica entre as duas en
tidades A City tem se afirmado como
a principal praça financeira para as
empresas chinesas no Ocidente e o
Haitong pretende desempenhar um
papel maior neste processo Fica

aberta a porta ao dual listing isto é
as empresas que estão na bolsa de
Londres vão passar a poder cotar ao
mesmo tempo emXangai E as chine
sas vão passar a poder cotar em Xan
gai e emLondres explicou Ricciardi
O acordo foi assinado por Wang Kai
guo e por Alexander Justham CEO da
LSE O chairman do Haitong foi con
vidado de honra da bolsa londrina
abrindo a sessãode negociação

Com a abertura gradual dos mer
cados de capitais da China um nú
mero crescente de empresas chinesas
está a procurar oportunidades no es
trangeiro Esta nova dinâmica de
mercado está a gerar muitas oportu
nidades de financiamento e investi
mento transfronteiriço Este me
morando visa aproveitar esta nova
dinâmica disse Wang Kaiguo em
comunicado




