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A CIMPOR anuncia um conjunto de operações financeiras de refinanciamento do seu 

passivo e reforço da liquidez, ultrapassando folgadamente os desafios que a presente 

situação do mercado financeiro levanta. 

Globalmente, estas transacções aumentaram a liquidez da CIMPOR em mil Milhões (um 

“Bilião”) de Euros e estenderam a maturidade média do seu passivo em quase dois anos 

(1,9 anos, tendo 0,6 anos deste aumento natureza opcional). 

 

A qualidade do crédito da CIMPOR, baseada numa rentável carteira de negócios 

geograficamente diversificada, numa gestão rigorosa e numa política financeira prudente 

permitiu, num ambiente financeiro particularmente difícil, conseguir este significativo reforço 

do seu perfil de financiamento, fortalecendo as condições para o continuado crescimento da 

companhia. 

 

Destacam-se entre as transacções contratadas um empréstimo sindicado alternativo ao 

mercado de Eurobonds de €320 Milhões (BNP Paribas, Caixa Geral de Depósitos, ING, 

Societé Generale), uma facilidade de crédito de €150 Milhões (Citi e RBS), um empréstimo 

em “club deal” de €110 Milhões (BBVA e ING), a garantia adicional de colocação de um 

programa trienal de €100 Milhões em papel comercial (Santander) e o alargamento para 

US$ 200 Milhões, a pedido dos investidores, da colocação privada anunciada anteontem. 

Esta última passou a ser constituída por uma tranche a 12 anos no montante de US$ 75 

Milhões e cupão de 6,85 % e uma tranche de US$ 125 Milhões a 10 anos com o cupão já 

anunciado ao mercado de 6,7%. Com este passivo em dólares a CIMPOR faz um “hedging” 

natural da volatilidade dos seus activos e rendimentos em divisas altamente correlacionadas 

com o dólar. 

 

 
Lisboa, 19 de Novembro de 2010 
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