
 

 

 

 
Millennium bcp é o novo emitente de Certificados  

da NYSE Euronext Lisbon 
 

Banco disponibiliza certificados sobre 22 activos subjacentes 
 

 
Lisboa, 18 de Agosto – A NYSE Euronext Lisbon conta, a partir de hoje, com um novo 
emitente de Certificados, o Millennium bcp. Os Certificados serão cotados na bolsa de Lisboa e 
podem transaccionar-se em contínuo durante a sessão de negociação. 

  
Nesta primeira fase, o Millennium bcp vai admitir à negociação na NYSE Euronext Lisbon, 16 
Certificados sobre índices de acções (CAC 40, DAX, EURO STOXX 50, IBEX 35, FTSE 100, 
DJ Industrial Average, MSCI Emerging Markets, Nikkei 225, PSI 20, S&P 500, WIG 20, DJ 
EURO STOXX Banks, DJ EURO STOXX Telecommunications, DJ STOXX Basic Resources, 
DJ STOXX Utilities, e FTSE EPRA/NAREIT), três Certificados sobre mercadorias (Ouro, 
Futuro sobre o Brent Crude e Futuro sobre o Trigo), e três Certificados sobre cabazes de acções 
(Millennium bcp Value & Growth EU, Millennium bcp Value & Growth US e Millennium bcp 
Technical EU). Nos próximos meses, os investidores terão acesso a uma oferta crescente de 
produtos emitidos pelo Millennium bcp. 
  
“A entrada de uma nova entidade emitente como o Millennium bcp no mercado de ‘Warrants e 
Certificados’ da NYSE Euronext vem comprovar a eficiência do modelo de mercado e permitirá 
aos investidores ter acesso a uma maior diversidade de investimentos”, afirmou Miguel 
Geraldes, ‘Head of Markets’, Cash&Listing, NYSE Euronext Lisbon.  
 
“Mantendo uma atitude de inovação constante, o Millennium bcp tem vindo a alargar a emissão 
de Certificados a diferentes classes de activos. A admissão à negociação neste mercado, que tem 
como membros quase todos os bancos portugueses, vem proporcionar o acesso a todos os 
investidores nacionais a estes importantes instrumentos que permitem uma diversificação dos 
investimentos em mercados bolsistas”, adiantou Luís Feria, Responsável do Departamento de 
mercados Accionistas do Millennium bcp. 
 
Os Certificados são transaccionados em Bolsa e replicam, permanentemente, a evolução do valor 
do respectivo activo de referência. Estes instrumentos financeiros podem ser utilizados, quer 
para investimento a longo prazo, usufruindo da diversificação implícita no activo subjacente, 
quer para ‘day-trading’ aproveitando as variações intradiárias do mercado.  
 
 
 
 



Contactos: 
NYSE Euronext Lisbon – Paula Cordeiro (+351964046778) 
Millennium bcp – Erik Burns (+351 211 131 242) 
 
 
Sobre o Millennium bcp: 
 
Millennium bcp é o maior grupo financeiro privado em Portugal. Sob a marca com o mesmo nome opera 
uma rede internacional de retalho com mais de 1.800 sucursais e 21.000 colaboradores. O Millennium 
bcp está cotado em vários índices nacionais e internacionais de referência, incluindo o Euronext PSI 
Financial Services, o PSI-20, o DJ Eurostoxx banks, o Bebanks e o Euronext 100. Iniciou o seu programa 
de Certificados em 2002 e de Warrants em 2004 e é, ainda hoje, o único emitente português destes 
instrumentos financeiros, tendo nesta área uma forte experiência. O Banco actua nestes instrumentos 
enquanto Market Maker contribuindo permanentemente com ordens de compra e venda garantindo 
liquidez e transparência aos seus produtos. 
  
Sobre a NYSE Euronext: 
 
NYSE Euronext (NYX) is a leading global operator of financial markets and provider of innovative 
trading technologies.  The company's exchanges in Europe and the United States trade equities, futures, 
options, fixed-income and exchange-traded products.  With approximately 8,000 listed issues (excluding 
European Structured Products), NYSE Euronext's equities markets – the New York Stock Exchange, 
NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext and NYSE Arca – represent one-third of the world's 
equities trading, the most liquidity of any global exchange group. NYSE Euronext also operates NYSE 
Liffe, one of the leading European derivatives businesses and the world's second-largest derivatives 
business by value of trading. The company offers comprehensive commercial technology, connectivity 
and market data products and services through NYSE Technologies. NYSE Euronext is in the S&P 500 
index, and is the only exchange operator in the S&P 100 index and Fortune 500.  
For more information, please visit: http://www.nyx.com. 
 
  
 


