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Comunicado de Imprensa

A EFG International abre uma sucursal de Private Banking
em Portugal
Zurique, 25 de Junho de 2019
Em linha com o seu plano estratégico para 2019-2022, a EFG International está a expandir a sua
presença no sul da Europa através da abertura, em Lisboa (Portugal), de uma sucursal da
respetiva instituição luxemburguesa, EFG Bank (Luxembourg) S.A, dedicada ao Private Banking.
Depois de ter obtido as aprovações regulamentares, a EFG está atualmente a estabelecer o seu
negócio em Portugal, o qual deverá estar plenamente operacional no dia 1 de Setembro de
2019. Pedro Rego foi nomeado novo diretor da sucursal portuguesa da EFG, com efeitos a partir
do registo oficial em 23 de Maio de 2019.
A Europa continental é a segunda maior região da EFG, a seguir à Suíça e a Itália. Nesta área-chave, a
EFG está a concentrar os seus esforços para aproveitar as grandes oportunidades de crescimento
nos mercados português e do sul da Europa – em linha com a estratégia global do banco – e tirar
partido do sólido know-how e das competências locais. O novo escritório português, que é uma
sucursal de Private Banking da instituição luxemburguesa da EFG, já recrutou oito colaboradores
para iniciar a atividade. A EFG pretende aumentar o tamanho da equipa para aproximadamente o
dobro durante os primeiros três anos. A sucursal portuguesa fixou o objetivo de gerar
aproximadamente 1,5 mil milhões CHF de ativos sob gestão até 2022.
A EFG anunciou hoje também a nomeação de Pedro Rego como novo diretor da sucursal portuguesa,
com efeitos a partir de Maio de 2019, na sequência do registo oficial da sucursal. Pedro Rego possui
uma vasta experiência no setor financeiro, tendo ocupado até à data vários cargos de gestão no BNP
Paribas e Credit Lyonnais Portugal. Trabalha desde 2011 como gestor de ativos independente,
gerindo ativos financeiros, de sociedades e imobiliários. Tem um mestrado em finanças do Instituto
Superior de Economia e Gestão e uma licenciatura em Economia da Universidade Lusíada de Lisboa.
Com base no seu profundo conhecimento da banca portuguesa, Pedro Rego será responsável por
lançar o negócio de Private Banking da EFG em Portugal e continuar a expandir a presença do banco
no sul da Europa, região que representa um mercado estratégico importante com oportunidades de
crescimento atrativas. Reportará a Lena Lascari, CEO do EFG Bank (Luxembourg) S.A.
Adrian Kyriazi, Diretor para a região da Europa continental da EFG International: "O início da nossa
presença em Portugal com uma equipa experiente irá ajudar-nos a reforçar ainda mais as nossas
atividades no sul da Europa. Temos o prazer de dar as boas-vindas a Pedro Rego à EFG e
aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com ele e
beneficiar da sua vasta experiência e amplo conhecimento do mercado português. Juntos, iremos
concentrar-nos na expansão da nossa presença neste mercado, reforçando o nosso modelo
característico de CRO. Tendo por base a nossa abordagem centrada no cliente, que se foca na
estabilidade e nas relações a longo prazo e apoiado na nossa extensa experiência interna, Pedro
Rego e a sua equipa podem satisfazer as necessidades dos seus clientes da melhor forma –
tornando o EFG num parceiro de eleição de Private Banking."
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Sobre a EFG International
A EFG International é um grupo bancário privado global, sediado em Zurique, que fornece serviços
de gestão de ativos e serviços da banca privada. O grupo de instituições da banca privada do EFG
International desenvolve a sua atividade em aproximadamente 40 localizações por todo o mundo. As
suas ações nominativas (EFGN) estão cotadas na SIX Swiss Exchange.
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurique, Suíça
www.efginternational.com

Important Disclaimer
This document has been prepared by EFG International AG (“EFG”) solely for use by you for general
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice,
recommendation, offer or invitation to subscribe for, purchase or redeem any securities regarding
EFG.
This release contains specific forward-looking statements that include terms like “believe”, “assume”,
“expect”, “target” or similar expressions. Such forward-looking statements represent EFG’s judgments
and expectations and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that
may result in a substantial divergence between the actual results, the financial situation, and/or the
development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. These factors include, but are not limited to: (1) the ability to successfully realize the
synergies expected from the integration of BSI SA (“BSI”), (2) general market, macroeconomic,
governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent in the
business of EFG and its subsidiaries, including BSI legacy risks. EFG is not under any obligation to
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable
law or regulation.
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation concerning the
future performance of EFG and its subsidiaries. EFG may not realize the full benefits of the
integration of BSI, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the
anticipated time frame or at all.
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