PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ
* GOSPODARKA *
nr 4/2015
18 – 25 stycznia 2015 r.
AMBASADA RP W LIZBONIE
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
Rua António de Saldanha Nº 48 | Lizbona | Portugalia
Tel. (00351) 21 301 3327 | Fax. (00351) 21 301 2870
e-mail: lisboa@trade.gov.pl | www.lisbon.trade.gov.pl

I. PORTUGALSCY
INWESTORZY
DZIAŁAJĄCY
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W

POLSCE,

1. EDP
Filia Grupy EDP w Hiszpanii – EDP Espanha - sprzeda część swoich aktywów
związanych z dystrybucją gazu ziemnego znajdujących się w posiadaniu jej spółki
zależnej Naturgas. Hiszpański Urząd Ochrony Konkurencji zaakceptował sprzedaż
niniejszych aktywów na rzecz spółki Redexis, kontrolowanej przez Goldman Sachs
Infrastructure Partners. W związku z tą transakcją Redexis zapłaci EDP 236 mln euro i
zwiększy liczbę swoich klientów do 5,2 mln w 10 regionach Hiszpanii, a także
zwiększy o 30% swoją zdolność dostawczą w Hiszpanii. Ponadto operator ten stanie się
posiadaczem sieci gazociągów o długości 8100 km, co stanowi wzrost o 40% jego
infrastruktury dystrybucji i przesyłu.
(Diário de Notícias)
2. Mota-Engil
José Pedro Freitas, CFO Mota-Engil, zwiększył swój kapitał w Mota-Engil zakupiwszy
kolejne 2100 akcji firmy w ramach inwestycji opiewającej na 5142,9 euro (2,449 za
akcję). José Pedro Freitas stał się tym samym posiadaczem 14 827 akcji stanowiących
0,01% kapitału zakładowego Grupy.
(Vida Económica)

II. INNE
INWESTYCJE
PORTUGALSKICH

I

KONTRAKTY

ZAGRANICZNE

FIRM

1. PT Portugal
Pomimo wcześniejszych obaw doszło do skutku walne zgromadzenie akcjonariatu PT
SGPS i została zdecydowana większością głosów realizacja sprzedaży PT Portugal na
rzecz francuskiej spółki Altice za kwotę 7,4 mld euro.
Altice wyceniła PT Portugal na 7,4 mld euro, ale w trybie natychmiastowym zapłaci
tylko 5,6 mld euro (w ostatnich dniach firma wyemitowała dług w wysokości 6 mld
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dolarów celem sfinansowania operacji). W uzupełnieniu do 500 mln euro, które są
uwarunkowane przyszłymi przychodami PT Portugal, dochodzą ponadto 1300 mln euro
sklasyfikowane jako "korekta ceny nabycia", które dotyczą kosztów poniesionych przez
PT Portugal w ramach reform i zawieszeń umów.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami Altice, w ciągu trzech miesięcy
europejskie organy ochrony konkurencji dadzą zielone światło na zakup PT Portugal,
która stanie się tym samym częścią Altice International (w skład której wchodzą także
portugalskie firmy telekomunikacyjne Oni i Cabovisão). Dyrektor wykonawczy Altice,
Dexter Goei, zapowiedział, że firma chce jak najszybciej „zamknąć transakcję” i jest
gotowa szybko reagować na żądania Brukseli, nawet jeśli oznacza to sprzedaż
aktywów. Zarówno Oni, jak i Cabovisão są bez wątpienia atrakcyjne dla jakiegokolwiek
operatora (Vodafone i NOS).
(Diário Económico, Diário de Notícias, Público)

III.

POLSKA W MEDIACH PORTUGALSKICH

Wzrost kursu franka szwajcarskiego i jego wpływ na sektor bankowy w Polsce
Radykalna decyzja banku centralnego Szwajcarii, który w dn. 15.01.2015 ogłosił, że
przestaje bronić kursu franka wobec euro zmusiła polski bank centralny do
wystosowania nakazu, aby banki krajowe, w tym między innymi Bank Millennium
kontrolowany w 66% przez BCP, uwzględniły silnie ujemne stopy procentowe
Szwajcarii, tak, aby zmniejszyć negatywny wpływ wzrostu franka szwajcarskiego na
kredyty mieszkaniowe w tej walucie. W Polsce duża część kredytów mieszkaniowych
została zaciągnięta we frankach. W związku z niniejszą decyzją złoty spadł o 22% w
stosunku do waluty szwajcarskiej uderzając w kredyty blisko 575 tys. polskich rodzin.
Kredyty we frankach reprezentują 8,6% aktywów w polskich bankach. Akcje banku
Millennium spadły o 14% od zmiany franka szwajcarskiego.
(Jornal de Negócios)
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