Comunicado n.º 2/2019

FUNDO DE PENSÕES DO HAITONG BANK
Realizou-se no passado dia 21 de janeiro a reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo
de Pensões dos trabalhadores do Haitong Bank (HB).
O SNQTB, enquanto maior sindicato de trabalhadores bancários no ativo e no HB, é membro da
referida Comissão de Acompanhamento e foi o único sindicato presente.
O Fundo de Pensões HB financia dois planos de pensões: o Plano 1 que decorre do ACT do sector
bancário e o Plano 2 – Complementar e que abrange certas categorias Diretivas e Administradores
executivos. A gestão deste fundo único mantém-se partilhada entre a GNB – Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S.A. e a Mercer Portugal.
Desde a última reunião de acompanhamento, realizada em setembro de 2018, os principais aspetos
a assinalar e com referência à data de 31 de dezembro de 2018, são os seguintes:
•
•
•
•

A taxa de desconto utilizada sofre um ligeiro acréscimo para 2,32%;
O Plano 1 apresenta um nível de financiamento das responsabilidades de 94,8%;
O Plano 2 apresenta um nível de financiamento das responsabilidades de 97,1%;
O património do Fundo sofreu uma desvalorização em 2018 de 4,9%, não incluindo a
comissão de gestão;

Já no decurso do presente ano, o Haitong Bank realizou uma contribuição extraordinária de 2
Milhões de euros no Plano 1 e de €186.896,00 no Plano 2. Desta forma, o nível de financiamento
do plano 1 passou a ser de 100% e do Plano 2 de 97,7%, acima do nível de financiamento exigido
pelos reguladores, ASF e Banco de Portugal.
Finalmente, não queremos deixar de assinalar a transparência e rigor na prestação da informação
disponibilizada pelo Haitong Bank nas reuniões realizadas da Comissão de Acompanhamento.
Lisboa, 25 de janeiro de 2019.
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