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O Haitong Bank emite pela primeira vez obrigações denominadas em 

USD, dirigidas a investidores asiáticos, abrindo assim portas a outras 

entidades sino-europeias 

 

O Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) lançou com sucesso a sua emissão inaugural de obrigações 

denominadas em USD, no montante de USD 150.000.000 e com uma maturidade de cinco anos. 

O preço das obrigações foi fixado em US Treasuries + 116,6 pontos base, o que foi considerado 

um nível competitivo dadas as atuais condições de mercado. Às obrigações foi atribuído um 

rating de BBB pela S&P, beneficiando de uma garantia da Haitong Securities Co., Ltd.. As 

obrigações serão admitidas à negociação no mercado regulamentado da Luxembourg Stock 

Exchange, a Bourse de Luxembourg, e liquidadas através da Euroclear, Clearstream e Interbolsa. 

Esta transação de referência evidencia um segmento do mercado de obrigações de entidades 

sino-europeias para investidores asiáticos, mostrando que o mercado asiático está aberto a 

transações de emitentes europeus, que apresentem ligações à Ásia.  

O sindicato desta transação é totalmente composto por entidades asiáticas: Haitong 

International; ICBC (Ásia e Macau); Bank of Communications; Shanghai Pudong Development 

Bank, Sucursal de Hong Kong; Industrial Bank, Sucursal de Hong Kong; Shenwan Hongyuan (H.K.); 

CNCB Capital; CMBC Capital, além do Haitong Bank. 

Esta emissão ocorre no seguimento da emissão de obrigações de EUR 230.000.000, com um 

prazo de 3 anos, colocada pelo Haitong Bank em fevereiro último no mercado europeu. 

 

Sobre o Haitong Bank  

 

O Haitong Bank, S.A. faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, um banco de investimento e 

sociedade de intermediação de valores mobiliários líder na China. O Grupo Haitong opera em 

14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul e presta serviços de corretagem 

de títulos, wealth management, banca de investimento, gestão de ativos, private equity e 

serviços de leasing financeiro.  

 

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

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

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

e Macau. 
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Para mais informações, por favor contacte a AMP 

Associates: 

João Costa Pereira 

+ 351 211 921 396 / +351 927 489 394  

jcp@ampassociates.pt 

www.ampassociates.pt 
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