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Banif irá colocar 520 milhões de obrigações no 
mercado internacional  
 

O Banif irá colocar 520 milhões de euros de obrigações no mercado internacional, através de 

uma operação de securitização assente em carteiras de crédito a PME’s. Esta operação é 

liderada pelo Deutsche Bank e Banif e beneficia de notação de rating “single A” e “BBB”, 

respectivamente para as classes A e B, por parte da Standard & Poor’s e DBRS.  

 

No âmbito do processo de comercialização foram formalizadas ordens de compra que 

excederam em 1,6x a oferta disponível. Estas ordens foram transmitidas por 32 investidores 

provenientes de diversas geografias(1), permitindo assim um custo financeiro extremamente 

competitivo: Euribor 3M+0,98% classe A e Euribor 3M+1,48% classe B – spread médio 

financeiro de 1%. 

 

Esta operação surge na sequência de duas outras emissões de obrigações colocadas nos 

mercados internacionais, em Dez/13 e em Jan/14, correspondentes a um montante global de 

618 milhões de euros.  

 

Salienta-se que esta emissão se encontra ainda sujeita à atribuição de código alfanumérico pela 

CMVM, bem como da aprovação do respectivo Prospecto de Admissão à Negociação. 

 

O emitente das obrigações é a Gamma - Sociedade de Titularização de Créditos, SA, sociedade 

do Banif – Grupo Financeiro. 

 
(1) Distribuição Geográfica: 

Classe A: 31 investidores; 1,5X a oferta. Reino Unido - 21%; Holanda – 17%; França – 

17%; Alemanha – 16%; Suíça – 9%; Itália – 7%; Espanha – 6%; Outros - 6%. 

Classe B: 10 investidores; 2,3X a oferta. Reino Unido - 39%; Holanda – 26%; Suíça – 

12%; Itália – 9%; Alemanha – 9%; França - 4%.  
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