Varsóvia, 20.06.2016
Reforço da cooperação com uma das maiores sociedades financeiras de corretagem da China
A Bolsa de Valores de Varsóvia e o Haitong Bank, um banco de investimento internacional detido pela
Haitong Securities – uma das maiores sociedades financeiras de corretagem da China - assinaram um
acordo de cooperação. O acordo prevê a troca de informação entre as partes sobre a situação dos
mercados de capitais em que ambas actuam com o objectivo de apoiar o seu desenvolvimento. Foi
igualmente assinado um acordo similar com a CSAHK - Chinese Securities Association in Hong Kong.
"A China é ainda uma das economias com mais rápido crescimento no mundo e um local onde se assiste ao
desenvolvimento dinâmico de centros financeiros com uma importância global . O acordo assinado com o
Haitong Bank tem como objectivo dar início a uma relação mais aprofundada e com benefícios mútuos. Para
além de uma melhor compreensão dos mercados em que actuamos, este acordo terá o efeito de aprofundar o
relacionamento com stakeholders chave na República Popular da China e noutros países, permitindo
nomeadamente a colocação de novos produtos no mercado, no futuro” refere Małgorzata Zaleska, CEO da
Bolsa de Valores de Varsóvia, que assinou o acordo em representação desta instituição.
O Haitong Bank é o primeiro player nos mercados de capitais globais detido por uma instituição asiática a
desenvolver operações em larga escala na Polónia na área de banca de investimento. "Estamos muito
satisfeitos com esta oportunidade de estabelecer laços de cooperação mais estreitos com a maior bolsa de
valores na Europa Central de de Leste. Acreditamos que juntos poderemos criar uma plataforma eficiente para a
troca de informação sobre os mercados financeiros, fortalecer o nosso relacionamento e cooperar em áreas
seleccionadas", comentou José Maria Ricciardi, CEO do Haitong Bank S.A.
O Presidente chinês Xi Jinping encontra-se em visita oficial à Polónia entre os dias 19 e 21 de Junho. No dia 20
de Junho, a convite do Haitong Bank, uma delegação da Association of the Chinese Securities Association in
Hong Kong (CSAHK) e um grupo de personalidades de Xangai deslocaram-se igualmente a Varsóvia. O
objectivo desta visita é apresentar instituições financeiras chinesas ao mercado de capitais polaco e aos
principais agentes neste mercado. Os tópicos de discussão incluem as oportunidades de cooperação entre os
investidores chineses e as empresas polacas, assim como o potencial para a colocação de produtos financeiros
denominados em RMB no mercado de capitais polaco. Espera-se que os acordos entre a BVV e o Haitong, e a
BVV o a CSAHK venham a promover essa cooperação no futuro.
- 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.
Iniciativas como o acordo assinado hoje vêm demonstrar que o Haitong preenche um importante nicho na área
de serviços de banca de investimento, estabelecendo uma ponte entre os mercados da China e da Europa–
afirmou Bartłomiej Dmitruk, Senior Country Officer do Haitong Bank na Polónia.
____________________
A Haitong Securities é uma das maiores 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 das redes mais extensas em toda a 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).
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