
 

  

 

Elecnor concorda em emitir sua primeira 

linha de "garantias verdes" no valor de 70 

milhões de euros  

• Société Générale atuará como banco emissor da operação  
 

• O grupo espanhol alocará os fundos para o desenvolvimento de 
projetos social e ambientalmente responsáveis 
 

 
Madri, 10 de junho de 2020.- O grupo espanhol de infraestruturas, energia, 

serviços e telecomunicações, Elecnor, assinou com o Société Générale sua primeira 

linha de "garantias verdes", avaliada em 70 milhões de euros. A entidade francesa 

atuará como banco emissor da operação. Esse financiamento será destinado ao 

desenvolvimento de projetos ecológicos selecionados que tragam benefícios para o 

meio ambiente e sejam socialmente responsáveis. 

 

Com essa operação, a Elecnor reforça seu compromisso com os mais altos padrões 

de responsabilidade em termos de sustentabilidade. A atividade do Grupo está 

concentrada em impulsionar de maneira ativa a proteção do ambiente por meio das 

energias renováveis e da redução da emissão de carbono. Essa linha de 

financiamento contribuirá com o objetivo da empresa de impulsionar o ODS 13 "Ação 

contra a mudança global do clima" do Pacto Mundial das Nações Unidas, fomentando 

o desenvolvimento de projetos sustentáveis e respeitáveis em relação ao ambiente 

em que estão localizados.  

 

"A Elecnor está ciente da importância de suas ações sobre as pessoas e ao ambiente 

em que atua". Por esse motivo, nosso objetivo é a criação de valor, e a redução dos 

riscos e danos para a sociedade e o meio ambiente, ao longo de nossa cadeia de 

valor, por meio de um comportamento ético e transparente", explica Luis Alcibar, 

CFO do Grupo.  
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"Estamos orgulhosos de apoiar a Elecnor com este financiamento verde em seu 

compromisso de impactar positivamente o meio ambiente e a sociedade. Como 

prestador de serviços financeiros e de assessoria, o Société Générale está 

comprometido com desempenhar um papel chave no sucesso de uma transição 

ecológica responsável, em particular, apoiando seus clientes de maneira ativa no 

desenvolvimento de seus projetos de desenvolvimento sustentável", explica Laetitia 

Rodríguez, Banker do Société Générale. 

 

 

Sobre a Elecnor  
 
A Elecnor é um dos principais grupos empresariais espanhóis nos setores de infraestrutura, energias 
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e presente em 
55 países, concentra sua atividade em diversos setores, que vão desde eletricidade, gás, usinas industriais, 
ferrovias, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente e manutenção de 
instalações, até engenharia aeroespacial. Seu forte apelo internacional levou a empresa a um processo 
contínuo de expansão que abriu as portas para novos mercados em todo o mundo, principalmente na 
Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e Oriente Médio. A Elecnor 
está listada no Mercado Contínuo, e dispõe de uma equipe de profissionais altamente qualificados e uma 
folha de pagamento de 14.855 funcionários. Em 2019, o volume de negócios atingiu cerca de 2,453 bilhões 
de euros, e o lucro líquido consolidado chegou a 126,4 milhões de euros.  
Mais informações em www.elecnor.com 
 
 
Sobre o Société Générale 
 
Société Générale é um dos principais grupos de serviços financeiros da Europa. O Grupo se apoia em um 
modelo bancário integrado, em que se unem a solidez financeira, um conhecimento reconhecido em 
inovação e uma estratégia de crescimento sustentado. Comprometido com as transformações positivas 
das sociedades e economias do mundo, o Société Générale e suas equipes procuram construir, dia após 
dia, juntamente com os seus clientes, um futuro melhor e sustentável, por meio de soluções financeiras 
responsáveis e inovadoras. 

O Société Générale teve um papel ativo na economia real durante mais de 150 anos com um 
posicionamento sólido na Europa e conectado com o restante do mundo. Os mais de 138.000 funcionários, 
localizados em 62 países, acompanham diariamente 29 milhões de pessoas físicas, empresas e 
investidores institucionais em todo o mundo, e oferecem uma ampla variedade de serviços de assessoria 
e soluções financeiras sob medida. O Grupo se apoia em três negócios chave complementares: 

• Banco de varejo na França com as marcas Société Générale, Crédit du Nord e Boursorama, 
oferecendo uma ampla variedade de serviços financeiros multicanal na vanguarda da inovação 
digital.  

• Banco de varejo internacional, seguros e serviços financeiros para empresas, com presença na 
África, Rússia, Europa Central e do Leste, além de negócios especializados líderes em seus 
mercados.  

• Banco global e soluções de investimento com uma reconhecida experiência, localizações 
internacionais chave e soluções integradas.   

Atualmente, o Société Générale faz parte dos principais índices de investimentos socialmente 
responsáveis: DJSI (Mundo e Europa), FSTE4Good (Mundo e Europa), Euronext Vigeo (Mundo, Europa e 
Zona do euro), quatro dos índices líderes STOXX ESG e o índice MSCI Low Carbon Leaders.  

http://www.elecnor.com/


 

Para obter mais informações, siga-nos no Twitter  @societegenerale ou acesse os sites 
www.societegenerale.com, www.societegenerale.es. 
 
 
 
Mais informações:  
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com a Mídia e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. (+34) 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. (+34) 656 46 75 12  Tel. (+34) 661 85 03 84   
Tel. (+34) 91 702 71 70  Tel. (+34) 91 702 71 70 
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