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O Haitong Bank, S.A. anuncia o início da atividade da  

Haitong Global Asset Management 
 

 

 

 

O Haitong Bank comunica que, por decisão do Conselho de Administração da CMVM de 9 de 

setembro de 2021, é autorizado o início da atividade da Sociedade Gestora de Organismos de 

Investimento Coletivo Haitong Global Asset Management SGOIC, S.A. (“Haitong Global Asset 

Management”) para o exercício das seguintes atividades:    

 

1) Gestão de Organismos de Investimento alternativo em valores mobiliários (OIAVM); 

2) Gestão de Organismos de Investimento em capital de risco (OICR); 

3) Gestão discricionária e individualizada de carteiras por contra de outrem; 

4) Registo e depósito de unidades de participação de OIC; 

5) Receção e transmissão de ordens relativas a instrumentos financeiros. 

 

Em termos estratégicos, a Haitong Global Asset Management irá posicionar-se como o veículo 

europeu de gestão de organismos de investimento coletivo do Grupo Haitong, capitalizando no 

elevado know-how do Grupo em ativos asiáticos e no sólido track-record do Haitong Bank em 

ativos europeus.  

 

A Haitong Global Asset Management vai permitir a uma entidade com operações em Portugal 

gerir ativos de investidores nacionais e internacionais que serão investidos em mercados 

globais. Dessa forma, esta sociedade irá contribuir para o desenvolvimento de competências 

técnicas e profissionais baseadas no mercado português, assim como desenvolver um modelo 

de negócio a partir de Portugal com um caráter transfronteiriço e global, incluindo a atuação em 

mercados com elevado potencial de crescimento como a Ásia. 

 

 

Sobre o Grupo Haitong 

 

A Haitong Securities Co. Ltd. – a casa-mãe do Grupo Haitong – uma das maiores securities house 

da China, estando cotada nas bolsas de Xangai e Hong Kong, com uma capitalização bolsista 

próxima de EUR 18,4 mil milhões. A Haitong Securities atua em mais de 14 países, através de 

343 unidades de negócio na China e servindo cerca de 18,5 milhões de clientes dentro e fora da 

China. O Grupo atua nas várias áreas de banca de investimento, intermediação de títulos e asset 

management. 
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No que respeita à atividade de Asset Management, a Haitong Securities tem um montante de 

ativos sob gestão que ascendia a RMB 244 mil milhões (cerca de EUR 31 mil milhões) no final de 

2020. Esta atividade, desenvolvida por diversas empresas do Grupo maioritariamente na China, 

inclui um vasto leque de serviços para clientes individuais, empresas e institucionais incluindo 

gestão de carteiras de ativos, gestão de fundos, serviços de investimento de capital público e 

privado, bem como a prestação de serviços profissionais de financiamento de investimentos em 

fundos para investidores. O Grupo Haitong opera igualmente várias plataformas de gestão de 

investimento profissional em private equity. 

 

 

Sobre o Haitong Bank 

 

O Haitong Bank oferece uma combinação de competências nas áreas de structured finance, 

mercado de capitais, assessoria em fusões e aquisições, derivados para empresas, renda fixa e 

gestão de ativos, através dos seus escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Polónia, Brasil 

e Macau (em processo de abertura). 

 

Com um historial de mais de 19 anos de forte desempenho da carteira de ações europeias, a 

Direção de Asset Management do Haitong Bank atua como um Gestor de Investimentos 

responsável por um leque diversificado de mandatos e carteiras de ativos, com o objetivo de 

maximizar o seu retorno absoluto, considerando o perfil de risco de cada cliente e os limites 

estabelecidos em cada mandato. 

 

 

 
Lisboa, 15 de setembro de 2021 
 
 

 

 

 

Para mais informações, por favor contactar a AMP Associates: 

Rita Abecassis  

T: 00351 211921396 / M: 00351963902152 

rsa@ampassociates.pt 

www.ampassociates.pt 
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