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EDENRED EMITE COM SUCESSO 

OBRIGAÇÕES NO VALOR DE €500 

MILHÕES 

 
A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e 

comerciantes, acaba de anunciar que alcançou com sucesso os 7 anos de emissões de 

obrigações no valor de 500 milhões de euros. As obrigações emitidas vencem a 6 de março 

de 2026 e pagarão uma taxa de juro na ordem dos 1,875%. 

 

A nova emissão de obrigações ajudará a financiar os planos de crescimento da Edenred, 

incluindo a aquisição da Corporate Spending Innovations (CSI), uma das principais 

fornecedoras de soluções de pagamentos corporativos automatizadas na América do Norte. 

Esta ação irá também conferir à Edenred uma maior flexibilidade financeira, alargar o prazo 

da sua dívida e diversificar os seus recursos financeiros em condições mais favoráveis. 

 

 

Com uma base diversificada de investidores institucionais internacionais, a emissão de 

obrigações foi excedida em mais de duas ocasiões –  num valor total de mais de 1 bilião de 

euros – refletindo a confiança do mercado na qualidade de crédito do Grupo. 

 

Patrick Bataillard, Executive Vice President, Finance, afirma que: "O sucesso da emissão de 

obrigações em condições favoráveis reflete a confiança que os investidores depositam na 

estratégia de crescimento lucrativo e sustentável da Edenred." 

 

A Edenred é classificada como “BBB + / A-2”, com uma perspetiva estável, pela agência de 

rating Standard & Poor’s, o que significa que as suas obrigações são tidas como obrigações 

com “grau de investimento forte” pelos investidores de mercado. 

 

O Barclays, o BNP Paribas, o Citi, o Crédit Agricole CIB e o Société Générale CIB atuaram, 

ativamente, como “bancos coordenadores” (joint bookrunners), bem como instituições como 

o Crédit Mutuel-CIC, o HSBC e o ING. 

 

▬▬ 
 

Sobre a Edenred 

 

A Edenred é o líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e comerciantes. Soluções estas 

que podem ser entregues através de cartões, aplicações móveis, plataformas online ou vales de papel. 

Representando todas as elas, um aumento real do poder de compra dos colaboradores, uma gestão otimizada dos 

custos para as empresas e um aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados. 

Em Portugal é fornecedor do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em três linhas de negócio: 
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 Benefícios para o Colaborador (Euroticket Refeição, Euroticket Creche, Euroticket Estudante e Euroticket 

Formação) 

 Soluções complementares, como incentivos e recompensas (Cheques Automóvel e Compliments) e 

programas publico-sociais 

 

Em Portugal, a Edenred tem mais de 400 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares 

de comerciantes afiliados. 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 43 milhões de utilizadores, 750 mil empresas e instituições 

públicas e 1,4 milhões de comerciantes afiliados. 

Cotada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 45 países, com cerca de 8 mil colaboradores. Em 

2016, o Grupo fez a gestão de cerca de 20 mil milhões de euros em transações, das quais 70% foram realizadas via 

cartão, dispositivo móvel ou web. 

 

Os logotipos e outras marcas mencionadas e apresentadas neste comunicado de imprensa são marcas registradas 

da Edenred S.A., das suas subsidiárias ou terceiros. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem o consentimento 

prévio por escrito dos seus proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edenred-portugal/ 
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