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Comunicado de Imprensa 
 

EFG International nomeia Bernardo Meyrelles como novo 
responsável nacional em Portugal 
 
Zurique, 24 de setembro de 2019 
 
A EFG International iniciou formalmente as suas operações em Lisboa, Portugal, no dia 1 de 
setembro de 2019, conforme anunciado previamente. Após o êxito do lançamento desta nova 
sucursal da entidade luxemburguesa EFG Bank (Luxemburgo) S.A. − e para reforçar o negócio 
de private banking no país em conformidade com o seu plano estratégico para 2019-2020 −, a 
EFG anuncia hoje a nomeação de Bernardo Meyrelles do Souto como o novo Country Head 
Portugal (responsável nacional), com efeitos imediatos.  
 
Com a nomeação de Bernardo Meyrelles (n. 1968), a EFG prossegue a sua estratégia a longo prazo de 
desenvolvimento e expansão da sua presença em Portugal para além da sede em Lisboa, com o 
intuito de reforçar a sua pegada no sul da Europa, um mercado estratégico fundamental para o 
banco. No seu novo papel de Country Head Portugal, Bernardo Meyrelles liderará a iniciativa de 
crescimento da EFG para o negócio de private banking em Portugal. Centrar-se-á, concretamente, na 
introdução do modelo característico de CRO (Gestores de Clientes) do banco e nas suas soluções 
abrangentes de gestão de investimentos e de fortunas, tirando partido das capacidades globais da 
EFG em matéria de Soluções de Investimento. No seu novo cargo como Country Head Portugal, 
Bernardo Meyrelles responderá diretamente perante Lena Lascari, CEO do EFG Bank (Luxemburgo) 
S.A. Pedro Rego, que lançou com êxito as atividades do banco em Portugal continuará a 
desempenhar funções de representante de sucursal, reportando a Bernardo Meyrelles.  
 
Bernardo Meyrelles abandonou o Deutsche Bank, onde desempenhou as funções de Chief Country 
Officer para Portugal (administrador delegado) entre 2012 e 2019. De 2005 a 2012, desempenhou o 
papel de Branch Manager e Head of Private Banking & Business Clients (administrador e responsável 
de private banking e clientes empresariais) em Portugal. Antes disso, trabalhou no Santander 
(Portugal) como Head of Business Management & Development for Private Banking, Retail & Life 
Insurance (chefe de gestão empresarial e desenvolvimento para private banking, retalho e seguros 
de vida) entre 2001 e 2005. Bernardo Meyrelles possui uma vasta experiência no setor dos serviços 
financeiros e um historial comprovado na construção de franchises de sucesso na área do private 
banking. Tem nacionalidade portuguesa e uma licenciatura em Engenharia do Instituto Superior 
Técnico de Lisboa, bem como um MBA da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
 
Adrian Kyriazi, Diretor para a região da Europa continental da EFG International: «O arranque das 
nossas operações em Portugal assinala um importante marco na nossa estratégia de reforço da 
nossa pegada no sul da Europa. Para continuar a desenvolver e expandir a nossa presença no país 
no âmbito dessa estratégia, temos o prazer de receber Bernardo Meyrelles na EFG no seu novo cargo 
de Country Head Portugal. Com a sua longa experiência e vastos conhecimentos no setor dos 
serviços financeiros, estou convencido de que Bernardo Meyrelles desempenhará um papel central 
na construção de um franchise de sucesso na área do private banking em Portugal.» 
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Contacto 
Investor Relations Media Relations 
+41 44 212 73 77 +41 44 226 12 72 
investorrelations@efginternational.com  mediarelations@efginternational.com  
 
 

Sobre a EFG International 
A EFG International é um grupo bancário privado global, sediado em Zurique, que fornece serviços 
de gestão de ativos e serviços da banca privada. O grupo de instituições da banca privada do EFG 
International desenvolve a sua atividade em aproximadamente 40 localizações por todo o mundo. As 
suas ações nominativas (EFGN) estão cotadas na SIX Swiss Exchange. 

EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurique, Suíça 
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Important Disclaimer 
This document has been prepared by EFG International AG (“EFG”) solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for, purchase or redeem any securities regarding 
EFG.  

This release contains specific forward-looking statements that include terms like “believe”, “assume”, 
“expect”, “target” or similar expressions. Such forward-looking statements represent EFG’s judgments 
and expectations and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that 
may result in a substantial divergence between the actual results, the financial situation, and/or the 
development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these 
statements. These factors include, but are not limited to: (1) the ability to successfully realize the 
synergies expected from the integration of BSI SA (“BSI”), (2) general market, macroeconomic, 
governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange rates and 
interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent in the 
business of EFG and its subsidiaries, including BSI group legacy risks. EFG is not under any obligation 
to (and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 

Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation concerning the 
future performance of EFG and its subsidiaries. EFG may not realize the full benefits of the 
integration of BSI, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the 
anticipated time frame or at all. 
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