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Através do Fundo Internacional Extraordinário para a
emergência do Covid-19, a Generali será um investidor de
referência de uma emissão gerida pela Credimi e
comercializada pela Banca Generali para garantir liquidez
imediata e direta às empresas.

Milão - O Fundo Internacional Extraordinário lançado pela Generali para lidar com a
emergência do Covid-19 irá subscrever uma Tranche Júnior da inovadora emissão
“Italianonsiferma” no valor de 10 milhões de euros. A emissão, no valor total de 100
milhões de euros, é gerida pela Credimi – uma plataforma de financiamento e faturação
digital para PMEs - em parceria com a Banca Generali, com o objetivo de mobilizar
rapidamente as poupanças privadas italianas em apoio à economia real.
No seu papel de investidor de referência, o Fundo Internacional Extraordinário Generali
irá subscrever uma Tranche Júnior da emissão, adotando um instrumento inédito e
inovador para apoiar as PMEs, e ao mesmo tempo oferecendo proteção adicional ao
capital dos aforradores profissionais que a Banca Generali envolveu enquanto distribuidor
da emissão. O envolvimento do Fundo permite um efeito multiplicador na captação de
recursos na proporção de 1 a 10 (para cada euro alocado pela Generali, um total de 10€
é angariado para as empresas, com os restantes 9€ provenientes de aforradores
profissionais).
No espaço de poucas semanas, a operação disponibilizará 100 milhões de euros a
milhares de pequenas empresas italianas, na forma de um empréstimo com prazo de 5
anos, contra garantido pelo Fundo de Garantia. As empresas só começarão a reembolsar
o capital que receberem após 15 meses, a partir de setembro de 2021, e poderão utilizar
os recursos fornecidos durante esta fase de encerramento forçado, para se preparar para
a recuperação. Os pedidos de financiamento podem ser feitos 24 horas por dia, 7 dias
por semana, a partir de qualquer dispositivo, bastando apenas o número de IVA.
Gian Maria Mossa, CEO da Banca Generali, comentou: “As consequências da
pandemia estão a paralisar o tecido económico, da nossa parte, tentámos lançar o mais
rápido possível uma ferramenta inovadora que conseguisse aproximar as poupanças às
necessidades das empresas em crise. A emissão gerida pela Credimi reúne as
potencialidades do sistema financeiro num esforço conjunto, 80% dos fundos disponíveis
serão cobertos pelo Fundo de Garantia público e agora também pela valiosa contribuição
do Grupo Generali através do Fundo de Emergência, enquanto impulsionador do sistema
e fornecedor de garantias adicionais aos clientes”.
A análise efetuada pela Credimi a uma amostra representativa de PMEs italianas estima
que o volume de negócios em 2020 irá cair entre 20 a 60%, dependendo do setor e da
área geográfica. 48% das empresas terão um EBITDA negativo (correspondente a um
fluxo de caixa igualmente negativo). 23% das empresas, mesmo sem restrição de crédito,
terão linhas de crédito insuficientes para compensar a redução no fluxo de caixa. No
entanto, muitas empresas estarão em condições de superar a crise se receberem os
apoios adequados, o que representa uma grande oportunidade de investimento para as
poupanças privadas.
A Banca Generali e a Credimi (uma inovadora start-up no sector dos empréstimos e
avaliação de risco) estabeleceram uma parceria estratégica exclusiva em 2019 para
disponibilizar produtos de financiamento de médio e longo prazo a todas as PMEs (como
alternativa aos canais bancários tradicionais), com recurso ao apoio do Fundo de Garantia
do Mediocredito Centrale.

GRUPO GENERALI
A Generali é um dos maiores fornecedores mundiais de seguros e gestão de ativos. Fundada em 1831, está
presente em 50 países do mundo com um total de receitas de prémios de mais de 69,7 mil milhões de euros
em 2019. Com quase 72.000 funcionários servindo 61 milhões de clientes, o Grupo tem uma posição de
liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina. A ambição da Generali é ser o
parceiro para a vida dos seus clientes, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas graças a uma
rede de distribuição inigualável.

