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Edenred odnosi sukces,
225 milionów euro

emitując

prywatne

obligacje

o

wartości

Przeprowadzany przez Spółkę Edenred proces emisji niepublicznych obligacji o wartości 225 milionów euro,
z terminem wykupu po 10 latach (zapadalność 23 maja 2022) i wysokością kuponu równą 3,75 % zakończył się
sukcesem.
Operacja ta pozwoli Grupie na zwiększenie płynności, umożliwi dywersyfikację źródeł finansowania i wydłuży
średnią zapadalności długu. Fundusze zostaną przeznaczone na częściowe przedpłaty zadłużenia bankowego.
Koordynatorem tej operacji jest CA-CIB.

---Edenred, która opracowała kupon żywieniowy Ticket Restaurant® i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług
korporacyjnych, tworzy i dostarcza rozwiązania, ułatwiające życie pracownikom i zwiększające wydajność organizacji.
Rozwiązania te zapewniają wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie umożliwiają
firmom bardziej efektywne zarządzanie:


Świadczeniami pracowniczymi (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, bony na opiekę nad dziećmi,



Procesem zarządzania wydatkami (Ticket Car, Ticket Cleanway, itp.)



Programami motywacyjnymi i programami nagradzania (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, itp.).

itp.).

Grupa wspiera również instytucje publiczne w zarządzaniu programami społecznymi.
Edenred, która jest notowana na paryskiej giełdzie NYSE Euronext, działa w 40 krajach, posiada 6000 pracowników, obsługuje
blisko 530 000 firm i klientów sektora publicznego, posiada 1,2 miliona akceptantów i 34,5 miliona beneficjentów. W 2010 r.,
grupa wyemitowała produkty o łącznej wartości 13.9 miliarda euro, z czego 55% na rynkach wschodzących. Ticket Restaurant i
wszelkie pozostałe nazwy handlowe produktow i usług Edenred są zarejestrowanymi markami handlowymi Edenred SA.
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