
 

 

CEPSA subscreve uma operação de financiamento “club deal” no valor de 

1.500 milhões de euros 

 

 
A CEPSA subscreveu uma operação de financiamento no valor de 1.500 milhões de euros, na modalidade “club 

deal”, com um conjunto de 17 bancos. A transação tem como objetivo melhorar a sua liquidez e estrutura 

financeira, reduzindo os custos das mesmas. 

 

A transação, disponível em EUR ou em USD, subscrita por um conjunto de bancos que operam no mercado 

espanhol e internacional de financiamento corporativo, está estruturada em duas componentes: 

  

- um empréstimo (term loan) a 3 anos, no valor de 500 milhões de euros.  

- uma linha de crédito (revolving credit facility) a 5 anos, no valor de 1.000 milhões de euros.  

 

O acordo, assinado por Álvaro Badiola, CFO da CEPSA, é o mais significativo com estas caraterísticas realizado 

pela Empresa. Nas palavras de Pedro Miró, CEO da CEPSA: “Esta operação assinala um marco na presença da CEPSA 

nos mercados financeiros, sendo o financiamento de maior monta em que a CEPSA já participou, em toda a sua história. 

Num ambiente cada vez mais favorável para as empresas com sólidas bases financeiras, a CEPSA pretende dotar-se de 

uma melhor e mais flexível estrutura de endividamento e liquidez, ao mesmo tempo que lhe permite beneficiar das 

melhorias de custos observadas no mercado espanhol de financiamento desde meados de 2013. O resultado da transação 

permite conjugar um incremento da vida média da sua dívida com uma redução da margem média de crédito da mesma. 

Além disso, garante um volume de liquidez a 5 anos para enfrentar os seus planos de crescimento, e inclui uma opção 

multidivisa EUR-USD, para otimizar as necessidades financeiras da CEPSA”. 

 

Com este sólido perfil financeiro, a CEPSA encara um novo cenário de crescimento inorgânico, para o qual conta 

com o apoio permanente dos bancos que tradicionalmente trabalham com a CEPSA, bem como de outras 

entidades financeiras que operam com o acionista único da Empresa, o IPIC. 
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