Lisboa, 07 de setembro de 2015

HAITONG SECURITIES CONCLUI AQUISIÇÃO DO BESI
A HAITONG SECURITIES CO., LTD., um dos maiores bancos de investimento e corretoras da
China, concluiu a aquisição do BESI pelo valor de € 379 milhões, a ser pago ao Novo Banco.
A aquisição garantirá ao Haitong Securities (HS) uma plataforma para desenvolver seus planos de
expansão global em mercados desenvolvidos da Europa e dos EUA, bem como em economias
emergentes da América Latina, Central, Leste Europeu e Índia. O BESI passará a se chamar Haitong
Bank, S.A., adotando a marca HAITONG.
O objetivo da aquisição é combinar a experiência do BESI, além da sua presença multi-regional em
mercados desenvolvidos e emergentes, com a liderança do Haitong Securities no continente
Asiático, buscando criar um grupo financeiro de classe mundial. A aquisição garante ao Haitong
Securities acesso aos grandes centros financeiros de Londres e Nova York, complementando a sua
liderança na China, onde possui forte presença nos mercados de Xangai e Hong Kong.
A conclusão da aquisição permitirá ao Haitong Bank, S.A. retomar a expansão das suas principais
áreas, tais como títulos e valores mobiliários, investment banking e structured finance, em seus
mercados de atuação.
O novo grupo terá por objetivo:


Fortalecer as equipes de análise, renda fixa e variável, investment banking, administração de
recursos de terceiros (asset management), gestão patrimonial (wealth management) e
structured finance;



Compartilhar entre si análises aprofundadas, setoriais e escolha de ações;



Passar a oferecer linhas de produtos que visem à continuação do processo de
internacionalização do Renminbi, principalmente em renda fixa e derivativos;



Alavancar as capacidades de originação de ambos os lados do planeta buscando promover
atividades transversais tanto em Fusões e Aquisições quanto em ECM/DCM;



Desenvolver os negócios de gestão de recursos e patrimônio tanto organicamente quanto
através de aquisições;



Estabelecer uma plataforma robusta nos EUA e no Reino Unido, visando oferecer aos clientes
de todo o mundo acesso a liquidez e capital.

Hiroki Miyazato, Diretor Geral adjunto do Haitong Securities Co., Ltd., destacou : “É com grande
satisfação que concluímos esta aquisição bem sucedida. Estamos ansiosos por trabalhar juntos com
a equipe no atingimento da nossa ambição de nos tornarmos uma das maiores instituições
financeiras do mundo”.

José Maria Ricciardi, CEO do Haitong Bank, S.A., destacou: “A combinação das duas entidades – BESI
e Haitong Securities – trará benefícios únicos tanto para novos quanto para os atuais clientes, já
que oferecerá a eles acesso a grandes e crescentes economias do mundo, bem como a mercados
desenvolvidos e outras importantes economias emergentes. Estamos ansiosos por trabalhar com a
Haitong Securities no desenvolvimento de um banco de investimento líder no mundo.
SCO LATAM, Rafael Valverde, destacou: “A operação é muito importante para o BESI Brasil, já que
garantirá aos clientes acesso imediato a uma rede de distribuição de títulos e de renda fixa já
estabelecida nos principais centros financeiros do mundo. Isso certamente agregará à relevância global
do Grupo”.
SOBRE O BESI:

O BESI é um banco de investimentos internacional com mais de 25 anos de atuação, oferecendo
uma ampla linha de serviços de investment banking para clientes corporativos e institucionais na
Europa, Américas, Índia, Ásia e África. As operações do banco concentram-se na região Ibérica,
Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Polônia e Índia. O banco possui experiência única em Títulos
e Valores Mobiliários, Análise, Mercado de Capitais, Assessoria em Fusões e Aquisições e Project
Finance. O BESI destaca-se por sua abordagem única com presença multi-regional, conectando
oportunidades através da sua ampla rede com uma equipe de mais de 700 profissionais localizados
no mundo todo.
SOBRE O HAITONG SECURITIES:

O Haitong Securities está entre os principais bancos de investimento e corretoras da China.
Fundado em 1988 como uma das primeiras empresas do setor na China, a instituição conta com
uma das mais amplas redes da China continental. Suas áreas de negócios incluem corretagem,
investment banking, gestão de recursos de terceiros, fundos, margin trading e venda a descoberto,
e investimentos em Private Equity. Em 2007, o Haitong (600837.SH) abriu seu capital oficialmente
na Bolsa de Xangai.
É a segunda maior empresa em termos de ativos totais e patrimônio líquido, com ativos líquidos
de RMB 72 bilhões ao final de 2014. A instituição conta com 284 agências de títulos no país todo,
6,0 milhões de clientes de varejo e mais de 20 mil clientes institucionais e de grande valor. O
Haitong mantém uma reputação de inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços
para os seus clientes.
Em linha com a sua estratégia internacional, o Banco adquiriu em 2009 a Taifook Securities, uma
tradicional corretora de Hong Kong. A Taifook Securities foi rebatizada de “Haitong International
Securities Group Co., Ltd.”, visando facilitar a integração dos negócios locais em Hong Kong, com
foco na construção de plataformas de negócios para o desenvolvimento internacional. A Haitong
International Securities Group Co., Ltd. manteve sua posição de liderança no setor de produtos de
RMB em Hong Kong, e é uma das primeiras companhias a obter a qualificação QFII.
Em dezembro de 2014, a Haitong assinou um contrato de compra e venda para aquisição do BESI
(sujeito a aprovação dos órgãos reguladores), o que aumentará substancialmente sua presença
internacional, principalmente na Europa e nas Américas.

