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BANCO CARREGOSA ADQUIRE LISBON BROKERS
O Banco Carregosa adquiriu a maioria do capital social da Lisbon Brokers,
sociedade corretora fundada em 1999 por Francisco Marques Pereira.
Com esta aquisição, o Banco Carregosa pretende reforçar a sua actividade de
corretagem junto de clientes internacionais e institucionais, bem como sedimentar a
sua posição no mercado nacional de corretagem, nas vertentes online e tradicional.

Para Pedro Duarte, Presidente da Comissão Executiva do Banco Carregosa, esta
aquisição vem permitir uma reorganização importante na área de corretagem: “O
Banco Carregosa passa a deter equipas e canais de negociação
especializados nos diferentes segmentos do mercado. A GoBulling focada na
corretagem online e no mercado nacional, a Lisbon Brokers dedicada ao
segmento tradicional, internacional e institucional. Além disso, a Lisbon
Brokers, passa a dispor de serviços exclusivos da actividade bancária e,
sobretudo, da larga experiência da marca Carregosa nos mercados
financeiros, onde tem uma história com 177 anos”.
Pedro Duarte adianta que o principal objectivo desta aquisição é acrescentar um
serviço vocacionado para clientes institucionais e dar uma dimensão internacional à
área de corretagem. “A nossa ambição é a de tornar a Lisbon Brokers numa
referência na corretagem nos mercados internacionais”.
Esta aquisição permite reforçar a especialização na oferta de serviços de
intermediação financeira, nos seguintes moldes:
(i) A GoBulling reforça o posicionamento como marca de negociação online.
Pioneira na corretagem online, em Portugal, em 2000, a GoBulling foi
também, em 2007, foi primeiro corretor europeu a praticar a comissão de
corretagem zero em todos os mercados Euronext.
(ii) A Lisbon Brokers centrada na corretagem tradicional, vocacionada para os
segmentos institucional e internacional;
(iii) A Optimize, detida a 20% pelo Banco Carregosai, constitui-se como via
privilegiada para a oferta de produtos e serviços no mercado de fundos;
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O Banco Carregosa, que resultou da passagem a banco da antiga Sociedade
Financeira de Corretagem LJ Carregosa, já opera na área da corretagem através
da marca GoBulling.

(iv) O Banco Carregosa exclusivamente vocacionado para a actividade de
banca privada.

Esta aquisição vai permitir à Lisbon Brokers a oferta de serviços de que até agora
não dispunha, em condições bastante vantajosas, como a custódia, a liquidação e o
crédito para valores mobiliários.
O Banco Carregosa pretende que esta aquisição se traduza numa nova fase na
vida da Lisbon Brokers, com a alocação de recursos humanos com forte
experiência na negociação e research, altamente especializados e de elevados
padrões de exigência.

Foram cumpridos os procedimentos legais e obtida a autorização legalmente
exigida por parte do Banco de Portugal.
Banco Carregosa tem as suas origens na L.J. Carregosa, a casa financeira mais
antiga da Península Ibérica, fundada em 1833. Com sede no Porto, o Banco
Carregosa iniciou a actividade com um capital social de 17,5 milhões de euros.
Entre os accionistas com mais de 5% encontram-se Maria Cândida Rocha e Silva,
Jorge Gonçalves, Américo Amorim e António Marante.
www.bancocarregosa.com
www.gobulling.com
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https://www.gobulling.com/col/documentos/comunicacao/20091103-BancoCarregosa-PressRelease.pdf
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É intenção da nova administração da Lisbon Brokers encerrar eventuais litígios que
corram termos junto das Autoridades de supervisão.

