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AEM contra projecto para nova bolsa europeia
A Associação de Empresas Emiten-
tes de Valores Cotados em Mercado
(AEM) opõe-se veemente contra o
projecto de criação de uma nova
bolsa europeia especializada em pe-
quenas e médias empresas, apre-
sentado recentemente pela Nyse
Euronext. Segundo o projecto, as
cotadas portuguesas com uma capi-
talização bolsista abaixo de mil mi-
lhões de euros poderão vir a ser
transferidas, de forma automática e
obrigatória, do mercado nacional
para integrar uma futura bolsa euro-
peia especializada em pequenas e
médias empresas.

Num documento publicado pela
AEM, a associação afirma que “o re-
latório [da NYSE Euronext] não
apresenta argumentos válidos que
justifiquem a necessidade de criação
de uma nova bolsa de empresas”. E

vai mais longe, afirmando que “as
boas ideias que apresenta não são
novas e as ideias novas que reco-
menda não são boas para o mercado
português”, onde o Alternext (o
mercado alternativo para as PME)
praticamente não tem adesões. No
mesmo documento, a associação
sublinha que “a recomendação de
transferência de todas as empresas
hoje listadas nos compartimentos B
e C do Eurolist e no NYSE Alternext,

no caso português, afectaria ime-
diatamente, e de modo directo, cer-
ca de 40 empresas cotadas”. E,
acrescenta, por essa razão, a AEM
“opor-se-à firmemente a qualquer
tentativa de transferência” destas
empresas para a eventual futura
Bolsa Especial. Para além disto, a
AEM diz ainda que a proposta feita
pela NYSE Euronext “parece preten-
der a extinção do PSI-20”, uma vez
que, alerta, “uma reconfiguração do
Índice PSI 20 apenas em torno das
empresas listadas no compartimento
A seria praticamente impossível”.
Em conclusão, a AEM afirma que o
estudo apresentado pela NYSE omite
a forma como uma bolsa “menos lí-
quida” e com “menos visibilidade”
poderá atrair mais investidores ou
mesmo a atenção dos analistas de
mercado.■ M.V.L. com R.B.

A proposta do
Comité Estratégico
foi revelada, no
início do mês de
Setembro, no
edifício da Euronext
Lisbon, que é
presidida por Luís
Laginha de Sousa.


