
 

 

 

Elecnor lança um programa de notas 

promissórias de até 300 milhões de euros 

no MARF para financiar novos projetos 

• O objetivo é continuar promovendo planos nos mercados nacional e 

internacional  

• A empresa continua com sua estratégia de diversificar suas fontes de 

financiamento, além dos bancos tradicionais 

• O programa de notas promissórias para várias moedas da Elecnor publicado 

no MARF permitirá o financiamento em euros e dólares americanos 

 

Madri, segunda-feira, 15 de junho de 2020. O Grupo Elecnor publicou um novo 

programa de notas promissórias para várias moedas no Mercado Alternativo de 

Renda Fixa (MARF) de até 300 milhões de euros, para financiar seus projetos nas 

áreas de engenharia, desenvolvimento e construção de infraestruturas, energia 

renovável e novas tecnologias, na Espanha e nos mercados internacionais.  

 

Com esse programa, a empresa poderá se financiar, tanto em euros quanto em 

dólares dos Estados Unidos, por prazos de até 24 meses, otimizando os custos de 

financiamento do ativo circulante.  

 

Com a renovação desse programa, a Elecnor possui uma fonte de financiamento 

diferente dos bancos tradicionais, diversificando suas alternativas de financiamento. 

Além disso, a empresa valorizou a flexibilidade concedida pelas notas promissórias 

emitidas a um custo menor do que as fontes alternativas de financiamento a curto e 

médio prazo.  

 

O Banca March e o Banco de Sabadell são as entidades de posicionamento a quem a 

Elecnor terá que desempenhar as funções de consultoria, estruturação e distribuição 

das questões entre investidores qualificados. O Banca March também atuou como 

COMUNICADO DE IMPRENSA 



 

 

Assessor Registrado no MARF e como uma entidade agente. O escritório Cuatrecasas 

tem prestado assessoria jurídica.   

 

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 
 

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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