Sonae Indústria distinguida nos Euronext Lisbon Awards 2018 na
categoria “Listed Company ‐ Best Performance”
A Sonae Indústria venceu pela primeira vez os Euronext Lisbon Awards na categoria “Best
Performance”. O prémio reconhece a sociedade cotada com o melhor desempenho na Euronext
Lisbon durante o ano de 2017.
A entrega do prémio decorreu no dia 20 de Fevereiro de 2018, numa cerimónia conjunta com a
Conferência Via Bolsa – este ano subordinada ao tema Growth is Back ‐ que juntou uma plateia
composta por diversos participantes, entre os quais bancos de investimento, emitentes,
analistas, gestores de fundos e sociedades de advogados e procurou salientar o que de bom se
fez em 2017 através do reconhecimento das empresas, instituições e pessoas que se
distinguiram no mercado de capitais nacional.
Através de comunicado de imprensa, a Euronext Lisbon citou Paulo Rodrigues da Silva, CEO da
Euronext Lisbon, que sublinhou durante a sessão que: “Este é o momento em que se premeia o
que melhor se fez em 2017, em prol do mercado de capitais. Mas é também o momento em que
se discute o futuro. O mercado de capitais é hoje muito diferente, e destaca‐se do passado: é mais
global, mais concentrado, apresenta mais institucionais e menos particulares e é mais regulado.
O que existem, sim, são novos instrumentos, novos tipos de entidades, mais tecnologia. E isto cria
mais desafios para entidades pequenas e para países de menor dimensão, mas também maior
abertura para os inovadores e os empreendedores.” (…) “Esta é uma nova realidade. Uma nova
realidade, que devemos compreender, e que se coloca como um desafio para todos nós.”
A Sonae Indústria esteve representada pelo seu Diretor de Relação com Investidores, João
Mangericão, que recebeu o troféu em nome da equipa.
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Os nomeados e vencedores da edição de 2018 dos Euronext Lisbon Awards foram os seguintes:

Listed company ‐ Best Performance
• Mota‐Engil
• SDC Investimentos
• Sonae Indústria – Vencedor
Market member ‐ Most Active Trading House in Shares
• Citadel Securities
• Hudson River
• Morgan Stanley ‐ Vencedor
Market member ‐ Most Active Trading House in Bonds
• Banco Português de Investimento
• Florint ‐ Vencedor
• Intermoney Valores
Market member ‐ Most Active Trading House in ETF
• Commerzbank‐ Vencedor
• Intermoney Valores
• UBS
Market member ‐ Most Active Trading House in Warrants & Certificates
• Citigroup Global Markets
• Commerzbank
• Millennium BCP ‐ Vencedor
Market member ‐ Most Active Trading House in Derivatives Market
• Banco Santander ‐ Vencedor
• BBVA
• Deutsche Bank
Nº1 Corporate Bond House
• Banco Português de Investimento ‐ Vencedor
• Banco Santander
• Société Générale
Most Active Law Firm in Bonds
• Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
• Uría Menéndez ‐ Proença de Carvalho
• Vieira de Almeida & Associados ‐ Vencedor
Most Active Research House
• Banco Português de Investimento ‐ Vencedor
• Caixa BI
• Goldman Sachs
• Haitong
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Investment Fund/ Open Pension Fund in Portuguese Stocks
• Novo Banco Ações Portugal – gerido pela GNB – Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Mobiliário ‐ Vencedor
Best Capital Market Promotion Initiative
• BPI – XIV´s Iberian Conference
• MTrader Millennium BCP – nova plataforma de negociação em Bolsa, que contribuiu
para um aumento significativo da negociação de vários produtos financeiros cotados ‐
Vencedor
Financial Innovation
• Banco Best – pela promoção do fundo ACATIS AI Global Equity Fund, o primeiro fundo
de investimento distribuído em Portugal, gerido com apoio de Inteligência Artificial –
Vencedor
• Fundo de Investimento ‐ CaixaGest Investimento Socialmente Responsável

Best Media Article on Capital Markets
• Quem é o Hedge Fund a apostar na queda da Bolsa? – Patrícia Rua, Jornal de Negócios ‐
Vencedor
• Cientistas e robôs, marines e filantropos. Os investidores bizarros da Bolsa de Lisboa –
Alberto Teixeira, Eco
• PSI Quantos…? ‐ Shrikesh Laxmidas e Leonor Mateus Ferreira, Jornal Económico
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