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W

POLSCE,

1.
Novo Banco
Spośród 17 kandydatów, którzy zgłosili wstępne zainteresowanie nabyciem Novo
Banco centralny bank Portugalii wykluczył dwóch uzasadniając decyzję niespełnieniem
wymagań fazy prekwalifikacyjnej. Bank Portugalii wyznaczył dzień 20 marca jako
termin złożenia konkretnych, choć ciągle niewiążących propozycji ze strony 15
pozostałych kandydatów. Po przejściu wstępnej kwalifikacji 15 kandydatów podpisze
umowy o poufności z Bankiem Portugalii. Oprócz zaproszenia do złożenia oferty Bank
Portugalii przesłał do kandydatów, którzy już podpisali umowę o poufności,
specyfikację ustanawiającą procedury w fazie nie-wiążącej (faza II) oraz memorandum
informacyjne zawierające informacje nt. Novo Banco.
Na liście 15 zaakceptowanych podmiotów ubiegających się o Novo Banco znajdują się
m.in: BPI, Santander Totta, Banco Popular, BBVA, Bank Chin, amerykańska Apollo
Managment oraz chińska grupa Fosun.
Mimo że, portugalski Urząd Ochrony Konkurencji (AdC) nie skończył jeszcze badania
kartelizacji portugalskiego sektora bankowego, jego prezes, Antonio Ferreira Gomes,
zapowiada już nowe śledztwo w kwestii działań przeciwko nierównej konkurencji. Jak
twierdzi Ferreira Gomes istnieją przypuszczenia naruszenia prawa, względem których
organ regulujący powinien podjąć działania. Ewentualne zmiany na rynku mogą
przynieść problemy w kwestii konkurencyjności. Należy mieć na uwadze fakt, że rynek
bankowy przechodzi właśnie proces transformacji.
Przedmiotem sporu jest Novo Banco, który znajduje się na celowniku banków
Santander i BPI, które odgrywają znaczącą rolę na rynku portugalskim. Gdyby któryś z
nich miał wejść w posiadanie Novo Banco, regulator AdC przeanalizuje ewentualną
monopolizację w sektorze. To nie pierwszy raz, kiedy AdC ingeruje w sektor bankowy.
W 2006 roku AdC zaakceptował kupno BPI prze BCP, wprowadzając jednocześnie
kilka środków chroniących konkurencję. Jednak nie zostały one wprowadzone, gdyż
ostatecznie operacja została przerwana przez akcjonistów BPI.
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Przeprowadzone dotąd badania nie ujawniają żadnych podmiotów dominujących
w bankowości Portugalii, pomimo tego, Ferreira Gomes wystąpił przed Komisją
Budżetu i Finansów, mówiąc o możliwym śledztwie antymonopolowym.
(Jornal de Negócios, Diário Económico, Expresso)

2.
EDP
Agencja ratingowa Moody’s zdecydowała się podnieść rating EDP z BA1 („noninvestment grade”) do BAA3 („lower medium grade”). Przyniesie to firmie
energetycznej bardzo ważny status inwestycyjny oraz pozwoli na większą elastyczność
w administrowaniu pasywami. Moody’s jednocześnie podniósł noty spółkom
podlegającym grupie EDP Finance i HC Energia.
(Jornal de Negócios)
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