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EURONEXT CONFIRMA SAÍDA DE MARIA JOÃO CARIOCA DO
CARGO DE CEO DA EURONEXT LISBON
Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Londres e Paris – 13 de dezembro de 2016 – A Euronext confirma que
Maria João Carioca, CEO da Euronext Lisbon e membro do Managing Board da Euronext, apresentou a
renúncia das suas funções, após o convite do Governo de Portugal para integrar o Conselho de
Administração da Caixa Geral de Depósitos. O convite foi aceite, estando dependente de todas as
aprovações regulatórias por parte das autoridades competentes.
“É motivo de honra que a Maria João tenha sido seleccionada para este novo papel para servir o seu país.
Entretanto, a Euronext dará continuidade ao compromisso de investir em Portugal onde está a instalar o
seu Centro Tecnológico que deverá contar com cerca de 120 pessoas até ao final do ano. Trabalharemos em
conjunto com a Maria João para organizar a transição no curso do primeiro trimestre de 2017, até à
chegada de um sucessor para o cargo”, disse Stéphane Boujnah, Chairman e CEO do Managing Board da
Euronext N.V.
A Euronext inicia agora o processo de transição, adotando todas as medidas necessárias que garantam que
este aconteça de forma tranquila e regular.
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Sobre a Euronext
A Euronext é a bolsa líder na Zona Euro, com mais de 1300 emitentes, com uma capitalização bolsista de cerca de 3.1 biliões de
euros no final de Outubro de 2016, uma representação inigualável de mais de 25 emitentes de referência no benchmark EURO
STOXX 50®, bem como uma base sólida e diversificada de clientes nacionais e internacionais.
A Euronext opera mercados a contado e de derivados, regulamentados e transparentes. A sua oferta de produtos inclui Ações,
ETFs, Warrants e Certificados, Obrigações, Derivados, Mercadorias e Índices. A Euronext utiliza, também, a sua experiência na
gestão de mercados, fornecendo tecnologia e serviços de gestão a terceiras entidades. A Euronext opera mercados
regulamentados, bem como o Alternext e o Free Market; adicionalmente, oferece ainda o EnterNext, que facilita o acesso das
pequenas e médias empresas ao mercado de capitais.
Siga-nos e aceda à informação mais recente através do Twitter (twitter.com/euronext) e do LinkedIn
(linkedin.com/euronext).
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