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MILLENNIUM BCP E BA GLASS
CONTRATAM PROGRAMA DE PAPEL
COMERCIAL SUSTAINABILITY LINKED
O Millennium bcp e a BA
Glass contratam Programa
de papel comercial no valor

O Millennium bcp e a BA Glass contrataram um Programa de Papel Comercial no valor de
80 milhões de euros e prazo de 5 anos, com condições que incluem uma componente
ligada ao cumprimento de indicadores de sustentabilidade relacionados com o consumo
de água e a emissão de CO2.

de 80 milhões de euros, com
prazo de 5 anos

A sustentabilidade integra
os valores essenciais da
cultura do Banco e é um
aspeto estrutural da sua
estratégia

A contratação deste
Programa é um exemplo do
esforço conjunto do
Millennium bcp e da BA
Glass, fortemente
comprometidos com as
finanças sustentáveis e o
processo de transição

Ao longo do prazo do Programa, a margem associada às emissões a realizar pela BA Glass
poderá ser ajustada em função do cumprimento das metas de desempenho definidas e
divulgadas pelo Grupo BA Glass para aqueles indicadores. Os termos contratados estão
alinhados com os SLLP (Sustainability Linked Loan Principles) tal como atestado pela
Vigeo-Eiris, entidade que certifica também os indicadores de sustentabilidade utilizados e
o desempenho alcançado pela BA Glass.
A sustentabilidade integra os valores essenciais da cultura do Millennium bcp e é um
aspeto estrutural da sua estratégia, estando o Banco convicto que pode desempenhar um
papel relevante nesta transformação, investindo recursos e capacidades na promoção e
apoio de iniciativas que vão no sentido de tornar a atividade empresarial mais sustentável.
A contratação deste Programa de Papel Comercial é exemplo do esforço conjunto do
Millennium bcp e da BA Glass, duas entidades fortemente comprometidas com as
finanças sustentáveis e o processo de transição climática.
No início de 2021, a BA Glass deu mais um passo na direção da sustentabilidade e está
agora comprometida com a Science Based Targets Initiative (SBTi), prevendo-se para
breve a definição de objetivos concretos. A Science Based Targets Initiative tem por
objetivo impulsionar ações climáticas no setor privado, permitindo que as empresas
estabeleçam metas de redução de emissões baseadas em critérios científicos e é uma
parceria entre o Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC),
World Resources Institute (WRI) e Worldwide Fund for Nature (WWF).
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