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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO FINANCEIRAS 

DA EDENRED NOVAMENTE PREMIADAS  
 

A revista financeira “Le Revenu” distinguiu a Edenred com 

dois prémios pela qualidade das relações e dos serviços 

para com os seus shareholders. 

 
 

No final do mês de novembro, as ações de comunicação da Edenred, a nível financeiro, com 

empresas que integram o índice da bolsa de Paris – Índice SBF 120 – (excluindo aquelas que 

integram o grupo das 40 maiores empresas desse índice – CAC 40), foram distinguidas com o 

“Gold Award for Best Shareholder Services” e o “Bronze Award for Best Shareholder Relations”, 

na cerimónia anual “Shareholder Relations Awards”, organizada pela revista francesa “Le 

Revenu”, dedicada à área financeira. 

 

Estes prémios reconhecem todas as iniciativas de divulgação do Grupo, em particular, as 

ferramentas implementadas para assegurar o contacto regular através de todos os canais de 

informação disponíveis para os shareholders, bem como o dinamismo, a imaginação e a 

simplicidade associados aos serviços disponibilizados também aos shareholders, que 

contemplam abordagens que promovem, de forma contínua, relações de proximidade e 

diálogo com cada um dos shareholders. 

 

 

“Estes dois prémios atribuídos pelo conselho 

editorial da revista “Le Revenu” refletem o 

elevado nível de satisfação e de lealdade dos 

nossos shareholders, afirma Patrick Bataillard, 

Vice-Presidente Executivo do Grupo Edenred. 

(…). 

 
 

  As ações de comunicação financeiras da Edenred também foram 

distinguidas, no “Transparency Grand Prix” na categoria de 
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“Industrial Goods and Services” pelo 4º ano consecutivo. Este 

prémio avalia as ações de comunicação financeiras das empresas 

francesas integradas no “SBF 120 Index” através da análise de 

quatro documentos (Documento de Registo anual, Carta de 

Princípios de Ética, o próprio website da empresa e a Convocatória 

da Assembleia Geral Anual dos shareholders), baseada em 158 

critérios. O júri é constituído por um comité científico independente 

que valida a metodologia e os resultados. 

 

Mais informação disponível no website edenred.com, no separador “Investors/Shareholders”. 

▬▬ 

 
A Edenred é o líder mundial em soluções pré-pagas para empresas, colaboradores e comerciantes. Soluções estas 

que podem ser entregues através de cartões, aplicações móveis, plataformas online ou vales de papel. 

Representando todas elas, um aumento real do poder de compra dos colaboradores, uma gestão otimizada dos 

custos para as empresas e um aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados. 

Em Portugal é fornecedor do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em três linhas de negócio: 

 Benefícios para o Colaborador (EuroTicket Refeição, Euroticket Creche, Euroticket Estudante e Euroticket 

Formação) 

 Soluções complementares, como incentivos e recompensas (Cheques Automóvel e Compliments) e 

programas publico-sociais 

 

Em Portugal, a Edenred tem mais de 350 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares 

de comerciantes afiliados. 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 43 milhões de utilizadores, 750 mil empresas e instituições 

públicas e 1,4 milhões de comerciantes afiliados. 

Listada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 42 países, com cerca de 8 mil colaboradores. Em 

2016, o Grupo fez a gestão de cerca de 20 mil milhões de euros em transações, das quais 70% foram realizadas via 

cartão, dispositivo móvel ou web. 

 

Os logotipos e outras marcas mencionadas e apresentadas neste comunicado de imprensa são marcas registradas 

da Edenred S.A., das suas subsidiárias ou terceiros. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem o consentimento 

prévio por escrito dos seus proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/9198047/admin/updates/   

 

▬▬ 
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