Maia, 1 de abril 2021

Comunicado

A Sonae SGPS, SA (“Sonae”) informa que a sua subsidiária SFS – Financial Services, IME, SA (“Sonae Financial
Services”) - entidade gestora do portfólio de produtos e serviços financeiros com marca Universo - e o Banco
CTT, S.A. (“Banco CTT”) assinaram um Acordo de Parceria, na área dos serviços financeiros, que vigorará durante
os próximos cinco anos.
O Banco CTT ficará responsável pelo financiamento do crédito associado ao Cartão Universo e pelo respetivo
risco de crédito inerente (inicialmente através de um programa de titularização de que o Banco CTT será a única
entidade subscritora), prosseguindo o Universo com a sua missão de disponibilizar um conjunto de soluções
financeiras inovadoras e competitivas, mantendo-se como o interlocutor único na gestão e acompanhamento
de todos os seus clientes ao longo do seu ciclo de vida e da cadeia de valor da operação.
A operação de titularização implicará a alienação da carteira de crédito constituída pela Sonae Financial Services
no montante inicial de €104 M, e a alienação subsequente da carteira de crédito que vier a ser constituída, sendo
expectável que esta carteira evolua para montantes superiores a €300 M num período de 12 meses. Esta
operação não tem qualquer impacto para efeitos de mais ou menos valias nas demonstrações financeiras
consolidadas do Grupo.
A Parceria reforça a aposta da Sonae na área dos serviços financeiros, potenciando o crescimento do Universo
e permitindo uma diversificação sinérgica com os restantes negócios do grupo, assegurando a mitigação da
exposição ao risco de crédito cujo financiamento ficará sob responsabilidade do parceiro Banco CTT, com sólida
e reconhecida reputação no mercado.
O portfolio Universo abrange um conjunto diversificado de produtos, englobando Financiamento, Seguros e
Pagamentos Digitais, e de que é exemplo o Cartão Universo, que, em apenas 5 anos, conta com mais de 850 mil
clientes, e é já um dos principais cartões de crédito no mercado português, com uma quota de mercado superior
a 13%, e com níveis de satisfação de cliente (NPS) destacados no mercado.
A Representante para as Relações com o Mercado,

Sede

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento para a Relação com
Investidores da Sonae

Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: €2.000.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
número único de matrícula e identificação fiscal 500 273 170
Sociedade Aberta

PATRÍCIA VIEIRA PINTO
Head of Investor Relations / Sonae
T. +351 220 104 724 // E. pavpinto@sonae.pt
www.sonae.pt

