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BANCO CARREGOSA compra 20% da Gestora de Fundos Optimize 

 

O BANCO CARREGOSA adquiriu 19,99% do capital social da Optimize Investment 
Partners, Sociedade Gestora de Fundos, dando mais um passo na concretização do seu 
Plano Estratégico de Crescimento.  
 
Esta aquisição surge no âmbito da operação de aumento de capital da OPTIMIZE 
INVESTMENT PARTNERS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 
SA –  de €1.000.000 para €1.538.470, na qual o Banco Carregosa subscreveu 19,99% do 
capital. 
 

A Optimize Investment Partners é uma Sociedade Gestora independente, a única a 
oferecer aos particulares o acesso directo a uma gama completa de soluções de 
investimento: Planos Poupança Reforma, Fundos de Investimento e Gestão 
Discricionária. Com cerca de um ano de actividade, os activos sob gestão já ascendem 
a cerca de 13,5 milhões de euros. 

Em Setembro de 2009, os fundos PPR geridos pela Optimize Investment Partners – os 
Optimize Capital Reforma PPR – comemoraram o seu primeiro ano de actividade com a 
liderança dos rankings de rentabilidade das suas categorias, oferecendo retornos 
superiores a 10% nos últimos 12 meses. 

 
A aquisição de uma posição de 20% no capital da Optimize Investment Partners 
permite ao Banco Carregosa alargar o leque de oferta de produtos de poupança e 
investimento aos seus clientes, quer na área da banca privada, quer na corretagem. 
Pensada numa lógica de crescimento com complementaridade ao serviço bancário, a 
Optimize poderá ainda funcionar como sociedade instrumental para alguns serviços. 
 

Em concreto, esta aquisição vem permitir disponibilizar e desenvolver para os clientes 
do Banco Carregosa e da GoBulling propostas de poupança e investimento mais 
adequadas às necessidades e perfil de cada investidor, alargando-se agora a oferta a 
Fundos Especiais de Investimento, Planos de Poupança Reforma e outros produtos 
desenhados à medida do cliente. 

Pedro Duarte, Presidente da Comissão Executiva do Banco Carregosa, sublinhou que “a 
gestão independente da Optimize foi fulcral na nossa decisão. O Banco Carregosa preza a 
independência da sua gestão e o facto de a Optimize não estar ligada a nenhum grupo 
financeiro dá-nos garantias de que continuaremos a pôr o interesse patrimonial dos clientes 
acima de qualquer outro.” 

“Esta aquisição vem aumentar a flexibilidade, diversidade e eficiência em toda área do asset 
allocation. O nosso Departamento de Gestão Individual de Carteiras fica agora com melhores 

condições para proporcionar a melhor oferta a cada cliente”, acrescentou Pedro Duarte. 
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O Banco Carregosa resulta da transformação em banco da mais antiga sociedade 
financeira da Península Ibérica, a LJ Carregosa, criada em 1833. Opera na banca 
privada e detém a GoBulling, marca de corretagem. 
 
A Optimize Investment Partners dedica-se às actividades de gestão de activos e de 
gestão de patrimónios. Independente e de capital maioritariamente português, o 
Grupo Optimize efectua também a distribuição de seguros de vida, através da 
Optimize Património e Reforma. 
 
 
Para mais informações, contactar: 
 
Banco Carregosa:  
Dalila Carvalho 
dalilacarvalho@bancocarregosa.com - 93 503 07 40 
 
Optimize Investment Partners: 
Diogo Simão 
ds@ban.pt - 21 319 56 43 / 93 652 86 39 
 

 
www.bancocarregosa.com 
www.optimize.pt 
 
 
Porto, 3 de Novembro de 2009 
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