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Reserva Federal salva
AIG
17 DESETEMBRO DE 2008

A AIG conseguiu
escapar a falencia,
mas vai ficar
praticamente
nacionalizada. O
banco central norteamericano anunciou
que vai fazer um
emprestimo que
podera chegar aos 85
mil milhoes de dolares
e vai receber uma
participagao de 79,9
por cento do capital
do maior grupo de
seguradoras dos
Estados Unidos.
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AIG vende actives para pagar emprestimos do
Govemo
EUA com maior defice comercial desde Outubro de
2008
FBI investiga o colapso de quatro grandes empresas
dos EUA
Piano do Tesouro para salvar o sector financeiro em
risco

PUB

«Centenas de milhares de milhoes de d61ares» para
ajudar bancos dos EUA
PARTILHAR

COMENTAR

O conselho de
administragao da Reserva
Federal norte-americana
indicou que, nas
circunstancias actuals, o
colapso da AIG poderia
aumentar a fragilidade
dos mercados financeiros,

Banco do Japao continua a injectar dinheiro no
mercado
Fed injecta mais 100 mil milhoes de ddlares nos
mercados
Euronext lisboa lidera quedas nas pragas europeias
Presidente do Eurogrupo apoia medidas de
Washington para travar crise
Emprestimo a Aig faz subir as bolsas

provocar urn aumento
substancial dos custos do

Presidente do Eurogrupo real^a «impactos incertos»
da crise financeira

credito, uma redugao da
riqueza das famflias e um
enfraquecimento «da
performance econ6mica»
do pafs.

Bolsas de valores na Russia suspendem actividades
Bolsas europeias reagem bem ao emprestimo da
Reserva Federal a AIG
Banco central do Japao injecta mais dinheiro nos
mercados

0 Estado norte-amerlcano
vai receber uma

Barclays compra actividades de mercado da Lehman
Brothers

participa^ao de 79,9 por
cento do capital da AIG, o
que slgnlfica que a
empresa vai passar a ser
.
mal&ti[teffienWoticiasnoAr

Secretario norte-americano do Tesouro satisfeito com
piano para recuperar AIG
Situagao nos mercados financeiros intemacionais e
«prpnriipniilpt> ili/ Piiilni

"Maria deBel^m est,

PROGRAMAgAO
^

http://www.tsf.pt/economia/interior/reserva-federal-salva-aig~1014270.html

NEWSLETTER

22-01-2016

Reserva Federal salva AIG - Economia - TSF Radio Notfcias

nacionalizada, e recebe o
direito de vetar a
distribuigao de dividendos
aos accionistas e
detentores de ti'tulos
preferenciais.
0 emprestimo sera pago
pela AIG gragas ao
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Reserva Federal americana mantem taxa de juro de
referenda
Conversagoes para salvar AIG falharam
Euronext Lisboa encerra em ligelra alta num dia
negative para bolsas europeias
AIG precisa de 80 mil milhoes esta tenja-feira para
evitar falencia
Director do FMI fala em crise sem precedentes

produto da venda de
activos e permitira a
seguradora «honrar as
suas obrigagoes actuals e
a medida que estas se
apresentem».

BCE vai injectar hoje mais 70 milhoes de euros no
mercado monetario
«Tsunami financeiro» se maiorgrupo segurador do
mundo colapsar
Petroleo regista descida mais acentuada dos ultimos
quatro anos

O empr^stimo vai facilitar
a venda de forma
ordenada de certas
actividades do grupo,
«perturbando o menos
possivel a economia
global».

Banco do Japao eleva injeajao de dinheiro para 16.700
milhoes de euros
0 pior estd para vir em Wall Street
BCE anuncia injecgao de capital na Zona Euro
Banco Lehman Brothers vai abrir falencia
Reserva Federal norte-americana mantem taxa de
juro nos 2%
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