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EURONEXT ASSINA MOU COM HAITONG BANK S.A.

Lisboa 5 de outubro de 2015– A Euronext assina hoje um Memorandum of Understanding (MoU) com o
Haitong Bank S.A. com o objectivo de reforçar o papel e a actividade do banco enquanto membro do
mercado português e, de forma mais ampla, nos restantes mercados Euronext. Com este protocolo, as duas
partes irão identificar, em particular, oportunidades na área de admissões e de desenvolvimento conjunto
de produtos e serviços.
No dia 7 de setembro de 2015, o Haitong adquiriu o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., agora
designado Haitong Bank S.A., um membro de mercado da Euronext Lisbon. Este MoU, assinado pelo
Haitong e pela Euronext, tem como objectivo melhorar o acesso dos investidores e empresas de
investimento Chineses aos mercados e produtos Euronext, e a entrada nos mercados de capitais Europeus.
As duas instituições irão cooperar para introduzir valores mobiliários de taxa fixa em RMB (Renminbi),
lançar produtos inovadores para admissão à cotação que possam acelerar o processo de
internacionalização desta moeda, e explorar formas de cooperação na promoção das dispersões de capital
nos mercados Euronext (OPIs e dual listing). Paralelamente, o Haitong irá trabalhar na produção de
research de empresas cotadas nos mercados Euronext.
A Euronext continua a construir a sua posição de centro financeiro líder na angariação de capital na Europa
em RMB. Em 2015 foram já levantados 6,5 mil milhões de RMB nos seus mercados, mais do que duplicando
o valor de 2,5 mil milhões de RMB referentes a 2014. Em 2015 a Euronext assinou um MoU com a Schenzen
Stock Exchange para melhorar o desenvolvimento de Exchange Traded Products (ETPs) na China e
mercados Euronext, com a Dalian Commodities Exchange para levar a cabo pesquisa conjunta sobre
promoção, distribuição, negociação e desenvolvimento de produtos sobre matérias-primas, e uma parceria
com a Shanghai Stock Exchange para melhorar a promoção e marketing dos seus mercados a contado, de
derivados, matérias-primas e sobre dados de índices na China.
Lee Hodgkinson, Head of Markets and Global Sales da Euronext, disse: “O nosso acordo com o Haitong é
outro passo-chave para o desenvolvimento da nossa oferta para a saída de investimento chinês e de
produtos em RMB, uma importante área em crescimento na Euronext. Ficamos muito satisfeitos que o
Haitong, o nosso maior cliente no mercado português tenha decidido dar-nos o seu apoio no
desenvolvimento de oportunidades de negócio e trabalharemos arduamente para garantir que esta
parceria seja frutífera para ambas as partes.”
Luís Laginha, CEO da Euronext Lisbon, disse: “A Euronext desenvolve um trabalho contínuo para responder
às necessidades da economia global e local, e a assinatura deste MoU com o Haitong é outro exemplo de
como podemos responder às necessidades dos nossos clientes. Este MoU dará aos nossos clientes a
oportunidade de criarem novos produtos em moeda RMB - o que tem vindo a demonstrar uma importância

crescente. Esperamos desenvolver uma parceria mais próxima com o Haitong para melhorar o acesso da
comunidade Chinesa aos mercados de capitais Europeus.”
José Maria Ricciardi, CEO do Haitong Bank S.A., disse: “ Os mercados de Capitais Chineses e o seu
dinamismo representam hoje um potencial muito interessante de financiamento e de investimento alémfronteiras. Acredito fortemente que este MoU entre o Haitong Bank e a Euronext irá reforçar a cooperação
mútua para encarar os importantes desafios que estas oportunidades representam para os nossos clientes.”
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