COMUNICADO
CGD EMITIU 1.000 MILHÕES DE EUROS DE OBRIGAÇÕES HIPOTECÁRIAS

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) emitiu hoje 1.000 milhões de euros de
obrigações hipotecárias (OH) com uma maturidade de 7 anos e um cupão de 1%.
A oferta foi inicialmente anunciada sem montante pré definido, tendo-se fixado o
montante nos 1.000 milhões de euros face ao interesse revelado por um grupo de cerca
de 90 investidores (procura de cerca de 1,4 vezes o montante final colocado).
Em termos geográficos assistiu-se de novo a uma significativa diversificação, sendo de
referir a participação de investidores alemães (cerca de 23%); em termos institucionais
destacou-se nomeadamente o peso de Bancos e Fundos na alocação final.
Esta operação sucede a duas outras emissões de OH da CGD realizadas em janeiro de
2013 e janeiro de 2014. Com esta nova operação, a Caixa atingiu largamente os
objetivos pretendidos, tendo colocado um montante superior ao das emissões anteriores
(1.000 milhões de euros face a 750 milhões de euros em 2013 e 2014), com um prazo
mais alargado, 7 anos, e com uma visível redução de preço, taxa de mid-swap (MS) +
64 pontos base que compara com MS+285 e MS+188 em 2013 e 2014 respetivamente.
Estes bons resultados permitiram fixar um cupão final de 1% que representa um nível
historicamente baixo para emissões de dívida portuguesa a 7 anos.
A Caixa reforça assim a sua capacidade de financiamento à economia Portuguesa.
A emissão obteve um rating Baa2/BBB/A atribuído pela Moody’s, Fitch e DBRS.
CaixaBI, LBBW, Natixis, Nomura e Santander constituíram o sindicato bancário.
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