
Varsóvia, 10.09.2015 

PRIMEIRA TRANSACÇÃO DO HAITONG BANK NA POLÓNIA SOB A 

SUA NOVA DESIGNAÇÃO 

A filial polaca do HAITONG BANK apoiou o BEST S.A. (BEST) no processo de 

aquisição de um bloco de acções da KREDYT INKASO S.A. (KREDYT INKASO). No 

dia 10 de Setembro foi celebrado um acordo preliminar para a compra de 29,43% das 

acções da KREDYT INKASO, por 152,3 milhões de zlotys, sendo que o BEST pretende 

em breve aumentar a sua participação nesta sociedade para perto de 33%. O 

HAITONG BANK assessora o BEST neste projecto. Tratou-se da primeira operação 

realizada pela equipa do Haitong em Varsóvia desde que o banco, que anteriormente 

operava sob a marca BESI, foi comprado pelo investidor chinês. A aquisição do BESI 

pela Haitong Securities Co. Ltd. foi concluída no dia 7 de Setembro de 2015. 

O BEST assinou um acordo preliminar com a AGIO RB FIZ relativo à aquisição, por 152,29 

milhões de zlotys, de 100% das acções da GAMEX Sp. z o.o., que por sua vez detém uma 

participação de 29,43% na KREDYT INKASO.  O BEST anunciou em comunicado de 

imprensa que está a ponderar reforçar a sua participação na estrutura accionista desta 

empresa de cobrança de dívidas. Conforme referido por Krzysztof Borusowski, o CEO do 

BEST, "A nossa intenção é criar um player muito forte no mercado de gestão de dívida 

nesta região da Europa". 

A filial polaca do HAITONG BANK tem vindo a assessorar o BEST nesta operação. Além 

disso, o BEST chegou também a acordo com o Banco relativamente à futura compra de 

uma pequena participação adicional no capital social da KREDYT INKASO, na Bolsa de 

Valores de Varsóvia. Após a conclusão das duas transacções, O BEST passará a deter 

perto de 33% do capital social e direitos de voto da KREDYT INKASO, tornando-se assim o 

maior accionista desta empresa cotada que opera no mercado da cobrança de dívidas. 

Conforme anunciado pelo BEST, o seu objectivo é criar uma entidade com um valor muito 

superior à soma do valor individual de cada uma das duas empresas a operar 

separadamente e em concorrência uma com a outra.  

"Esta foi a primeira operação, a nível mundial, realizada sob a nova marca HAITONG BANK 

desde que o investidor chinês concluiu a sua aquisição do BESI. Podemos assim afirmar 

que esta transacção marca o início das operações da Haitong na Polónia, potenciando a 

sólida posição desenvolvida neste país ao longo dos últimos oito anos por uma equipa de 

60 técnicos locais especializados nas várias áreas da banca de investimento" comentou 

Bartłomiej Dmitruk, Senior Country Officer adjunto do HAITONG BANK na Polónia.    

A Haitong é o primeiro player com base na Ásia a operar no mercado de capitais global a 

obter uma operação de banca de investimento consolidada na Polónia.  A integração no 

Grupo HAITONG constitui um factor diferenciador de relevo no mercado polaco, permitindo 

alavancar a experiência de corretagem do accionista nas bolsas chinesas assim como a sua 

forte capitalização. A HAITONG vem preencher um importante nicho no sector dos serviços 

de banca de investimento, estabelecendo uma ponte entre o mercado chinês e o mercado 

europeu. 



 

 

 

 

Pode obter mais informações sobre a Haitong em: www.haitongib.com  

SOBRE A HAITONG SECURITIES:  

A Haitong Securities é uma das mais destacadas empresas no sector dos valores 

mobiliários e banca de investimento na China. Fundada em 1988, a Haitong Securities foi 

uma das primeiras sociedades de valores mobiliários neste país, detendo uma vasta rede 

através da China continental. Entre outras áreas de negócio, opera nos segmentos de 

corretagem, banca de investimento, gestão de activos, fundos de investimento, futuros e 

investimentos em private equity. Em 2007 a Haitong passou a ser oficialmente cotada na 

Bolsa de Valores de Xangai (600837.SH), sendo a segunda maior empresa por activos 

totais e activos líquidos, totalizando estes últimos 72 mil milhões de renmimbis no final de 

2014. A Sociedade detém 284 agências a operar no negócio de valores mobiliários 

espalhadas por todo o território chinês, 6,0 milhões de clientes de retalho e mais de 20 mil 

clientes institucionais e de elevado património. A Haitong é reconhecida pela sua 

capacidade de inovação e de desenvolver novos produtos e serviços destinados aos seus 

clientes.  

A Sociedade tem vindo a apostar fortemente na sua estratégia de expansão internacional, 

tendo em 2009 concluído a aquisição da Taifook Securities, uma reputada sociedade de 

valores mobiliários com sede em Hong Kong. A Taifook Securities alterou  sua designação 

para Haitong International Securities Group Co., Ltd. de forma a facilitar a integração dos 

negócios na China continental e em Hong Kong e permitir um maior enfoque na construção 

de plataformas de negócios para desenvolvimento internacional. A Haitong International 

Securities Group Co., Ltd. manteve a sua posição de liderança no sector de produtos 

denominados em renmimbi em Hong Kong, tendo sido uma das primeiras empresas a obter 

a qualificação QFII.  

Em Dezembro de 2014 a Haitong assinou um acordo de compra e venda para a aquisição 

do BESI (sujeito às necessárias aprovações regulatórias), permitindo reforçar 

significativamente as suas competências internacionais, nomeadamente na Europa e nas 

Américas. 

 

 

 
Para mais informações contacte no Departamento de Comunicação e Imagem: 

Nádia Novais | nnovais@haitongib.pt | +351 96 458 41 57 

João Costa Pereira | jcpereira@haitongib.pt | +351 96 780 48  
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