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ANÚNCIO RELATIVO À RECEPÇÃO 

DE UMA NOTIFICAÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO POR PARTE DA CSRC 

E 
READMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

Recepção de uma Notificação de Investigação por parte da CSRC 
 
No dia 26 de Novembro de 2015 a Haitong Securities Co., Ltd.  (a “Sociedade”)  recebeu uma notificação 
de investigação (Ji Cha Zong Dui Diao Cha  Tong  Zi  Nº 153122) da  China  Securities  Regulatory 
Commission (“CSRC”). Considerando que a Sociedade é suspeita de ter infringido as disposições 
relevantes do Regulamento sobre a Supervisão e Administração de Sociedades de Valores Mobiliários, a 
CSRC decidiu abrir um processo de investigação à Sociedade, de acordo com a Lei sobre os Valores 
Mobiliários da República Popular da China. 

 
A Sociedade irá cooperar plenamente com a CSRC na investigação, cumprindo estritamente com os seus 
deveres de informação, de acordo com os requisitos regulamentares. A Sociedade encontra-se a funcionar 
normalmente. 

 
READMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

 
A pedido da Sociedade, a negociação das acções H (código: 6837) e dos títulos de dívida (códigos: 5986 e 
5892) da Sociedade) foi suspensa com efeitos a partir das 9h36m de sexta-feira, dia 27 de Novembro de 
2015, na expectativa da publicação do presente anúncio. Foi efectuado um pedido à The Stock Exchange 
of Hong Kong Limited no sentido de ser reaberta a negociação das acções H (código: 6837) e dos títulos 
de dívida (códigos: 5986 e 5892) da Sociedade, com efeitos a partir das 9h de segunda-feira, dia 30 de 
Novembro de 2015. 

 
A informação publicada pela Sociedade sob a forma de anúncio terá prevalência. Recomenda-se aos 
investidores que tomem as devidas precauções relativamente aos seus investimentos e que tenham 
consciência dos respectivos riscos. 

 
Por ordem do Conselho de 

Administração 
Haitong Securities Co., Ltd. 

WANG Kaiguo 
Presidente 

Xangai, RPC,  
27 de Novembro 2015 

 
À data do presente anúncio, os administradores executivos da Sociedade são WANG  Kaiguo  e QU 
Qiuping; os administradores não executivos são YU Liping, CHEN Bin, XU Chao,  WANG Hongxiang, 
ZHANG Xinmei e SHEN Tiedong;  e os administradores executivos independentes são LIU Cheeming, 
XIAO Suining, LI Guangrong, LYU  Changjiang e FENG Lun. 

 
* Exclusivamente para efeitos de identificação 


