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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
Empresa apoia entrada de PME em Bolsa 

Gesventure torna-se ‘Listing Sponsor’ do Alternext 
 

 
Lisboa, 17 de Maio de 2012 – A Gesventure - Desenvolvimento de Novas Tecnologias, SA acaba de receber ‘luz 

verde’ por parte do grupo NYSE Euronext para se tornar ‘Listing Sponsor’ do NYSE Alternext, um mercado feito à 

medida das pequenas e médias empresas (PME).  

 

O ‘Listing Sponsor’ é um parceiro de longo prazo da empresa cotada. Este promotor dá apoio à empresa na 
preparação de todo o processo da cotação nas várias fases e na relação com o mercado após a entrada em Bolsa. 
 
“Estou absolutamente convicto de que o trabalho desenvolvido, nos últimos doze anos, em prol da criação de um 

Ecossistema Empreendedor Nacional permitiu à Gesventure afirmar-se como interlocutor de confiança junto das 

PME que possuem projectos com elevado potencial de crescimento e valorização, apoiando-as, por um lado, na 

implementação das suas estratégias de desenvolvimento e, por outro, a ir de encontro às necessidades de 

informação financeira dos vários ‘players’ de mercado, como sejam as Entidades Reguladoras, Sociedades de Capital 

de Risco e investidores de uma forma geral”, afirmou Francisco Banha, fundador e CEO da Gesventure. 

 
Este responsável também defende que a modernização da economia nacional passa pela criação de um ambiente 

mais propício à presença das empresas portuguesas no mercado de capitais, contribuindo, desta forma, para o seu 

financiamento. 

 

Miguel Geraldes,  director de mercados da NYSE Euronext, Lisbon, afirmou que “a atribuição da qualidade de Listing 

Sponsor à Gesventure representa um contributo relevante na criação de uma comunidade financeira que motive e 

apoie as pequenas e médias empresas no recurso ao mercado de capitais como fonte alternativa de financiamento”. 

 

Com uma equipa pluridisciplinar, dotada de valências em várias áreas, a Gesventure será responsável pelos aspectos 

jurídicos, contabilísticos e financeiros na preparação da documentação necessária à admissão à negociação no 

mercado Alternext, por parte das PME portuguesas. 

 

O mercado Alternext foi criado, em Maio 2005, pela NYSE Euronext especialmente vocacionado para as PME. Para 

tal, combina requisitos de admissão adequados às necessidades das PME, assegurando elevados padrões de 

transparência e proteção ao investidor. 
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Sobre a Gesventure: 
A Gesventure, a primeira venture catalyst a operar em Portugal, foi constituída em 1999 pela iniciativa de Francisco Banha e da Chausson Finance, 

um dos principais operadores franceses especializado na angariação de capitais. A Gesventure tem apoiado e assessorado empreendedores e 

PMEs na angariação de capitais junto de investidores financeiros e estratégicos, principalmente nas fases de Seed-capital e Start-up. 

A Gesventure presta igualmente serviços de assessoria em operações de Corporate Finance a Empreendedores, PME em crescimento e empresas 

familiares, Holdings e family offices, grupos internacionais de média dimensão e a entidades com estruturas accionistas instáveis. 

No final de 2008, a Gesventure associou-se à Translink Corporate Finance International, uma organização independente fundada na Suiça em 

1972, presente em 16 países e proporcionando aos seus clientes uma capacidade de intervenção cross-border na realização de operações de M&A 

de média dimensão. 

A Gesventure esteve igualmente na génese do primeiro Business Angels Club (membro da EBAN – European Business Angels Network) e na 

posterior constituição da FNABA, a Federação Nacional das Associações de Business Angels. A Gesventure tem promovido a parceria entre 

Empreendedores, Business Angels e Investidores Institucionais com vista ao financiamento e desenvolvimento de projectos inovadores e com 

potencial de crescimento. 

Para mais informações, visite o site: www.gesventure.pt 

 

Sobre a NYSE Euronext: 
A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora líder global de mercados financeiros e fornecedora de tecnologias de negociação inovadoras. A NYSE 

Euronext é composta por bolsas de ações e derivados nos Estados Unidos e na Europa, que transacionam ações, futuros, opções, obrigações de 

taxa fixa, exchange‐traded funds, entre outros produtos. Com mais de 8.000 emissões cotadas, os mercados acionistas da NYSE Euronext – 

nomeadamente a NYSE, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca – movimentam mais de um terço do 

volume total negociado a nível mundial nos mercados de ações, tornando‐se, assim, a bolsa mais líquida, comparativamente com outro grupo 

bolsista global. A NYSE Liffe é um dos mercados líderes no negócio de derivados na Europa, ocupando o segundo lugar a nível mundial em valor de 

transações. Através da NYSE Technologies, o grupo bolsista oferece soluções tecnológicas, informação sobre produtos e aplicações de gestão de 

dados, bem como soluções de conectividade e outros serviços. A NYSE Euronext faz parte do índice S&P 500. Para mais informações, visite o site: 

www.nyx.com 
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