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W

POLSCE,

1. Novo Banco (NB)
Pod koniec zeszłego roku Novo Banco sprzedał swój podmiot inwestycyjny BES
Investimento (BESI) chińskiej grupie Haitong. Mimo tego nie zrezygnował ostatecznie
ze strategii inwestycyjnej. To właśnie w jej ramach Eduardo Stock da Cunha, prezes
Novo Banco, nominował na członków zarządu Francisco Gary’ego, który wcześniej
zajmował stanowisko jednego z wicedyrektorów BESI oraz Francisco Vieira da Cruza.
Nowi członkowie dołączają w ten sposób do ekipy zarządzającej złożonej z prezesa
Eduardo Stock da Cuhni, Jorga Cardoso, Vítora Fernandesa i José João Guilherme.
W oficjalnym komunikacie Novo Banco przyznaje, że nowe nominacje wpisują się w
plan kontynuowania budowy wartości i rozwoju strategicznych obszarów działalności
Novo Banco oraz są związane z rosnącymi wymaganiami kierownictwa, szczególnie w
procesie sprzedaży banku.
Francisco Cary będzie odpowiedzialny za utworzony w NB po sprzedaży BESI obszar
bankowości inwestycyjnej, nadzór nad aktywami, private banking, ubezpieczenia,
Banco Best, Internacional oraz ES Ventures. Z kolei Francisco Vieira da Cruz, który do
tej pory był zastępcą prezesa Novo Banco, przejmie oddział prawny, przedsiębiorstw i
odzyskiwania kredytów.
***
Z dniem 20 marca kończy się termin składania niezobowiązujących ofert kupna Novo
Banco, dlatego oczekuje się, że bank BPI również złoży swoją propozycję. W pierwszej
fazie wyłoniono piętnastu kandydatów. Każdy z nich po złożeniu oferty niewiążącej
zostaje podany oficjalnie do publicznej wiadomości. W wyścigu o nabycie NB biorą
udział m.in. Santander Totta, chiński Fosun, Espirito Santo Saude i
północnoamerykański fundusz Apollo Management. Hiszpański BBVA wycofał się z
przedstawienia oferty. Z kolei przedstawienie oferty przez bank BPI, który sam znajduje
się w sytuacji ewentualnego nabycia przez CaixaBank bądź fuzji z BCP może wywołać
komplikacje proceduralne. Obecna sytuacja uniemożliwia, bowiem bankowi BPI
przedstawienie oferty wiążącej, chyba że wyrazi na to zgodę akcjonariat podczas
walnego zgromadzenia. Reguła ta nie odnosi się natomiast do złożenia oferty
niewiążącej. Należy przypomnieć, że hiszpański CaixaBank zapowiedział, że jeśli nie
uda mu się przejąć BPI, nie poprze żadnej oferty na zakup NB.
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Wszystkie zaproponowane kwoty pozostaną na razie do wiadomości kandydatów i osób
reprezentujących fundusz naprawczy, których funkcją jest „podbicie” wartości
przedstawionych propozycji. Portugalskie banki składające się na fundusz naprawczy
chcą wynegocjować najlepszą możliwą cenę za Novo Banco.
Jak dotychczas jedynie analitycy BBVA pokusili się o dokonanie szacunku wartości
sprzedaży Novo Banco, która według nich waha się między 4,3 a 4,8 mld euro.
(Diário Económico)

2. EDP /EDP Renováveis
Przedsiębiorstwo EDP Renováveis sprzedało 49% udziałów, jakie posiada w parku
słonecznym w Lone Valley w Kalifornii (USA) działającym od końca 2014 roku o
mocy zainstalowanej 30 MW. Umowa została podpisana z holenderskim
przedsiębiorstwem zarządzającym funduszami, DIF Infrastructure III. W oparciu o cenę
transakcji oraz ulgi podatkowe projektu, łączna wartość parku wynosi 93 mln dolarów
(86,4 mln euro), co daje 3,1 mln dolarów za megawat.
EDP Renováveis zyskało na tej transakcji ok. 46 mln dolarów (42,7 mln euro).
Niniejsza operacja wpisuje się w strategię rotacji aktywami, którą grupa EDP
Renováveis podjęła także w sektorze energii solarnej. Licząc od maja 2014, to już piąta
operacja tego rodzaju. Grupa EDP wypełnia w ten sposób program rozwoju
zaplanowany do zrealizowania w okresie do 2017 roku.
***
Hiszpańska grupa energetyczna Iberdrola będzie musiała zapłacić portugalskiej EDP
20,8 mln euro odszkodowania za uniemożliwienie jej dostępu do sieci dystrybucji
energii elektrycznej w latach 2000-2003 na terenie regionu Walencji. W obliczu tych
przeszkód grupa EDP została zmuszona do użycia generatorów na olej napędowy, aby
utrzymać dostawy energii dla swoich klientów w Walencji, co przyniosło straty firmie.
Proces ciągnący się latami został wczoraj zakończony w Najwyższym Trybunale
Sprawiedliwości podwyższeniem kwoty odszkodowania z 16,6 mln do 20,8 mln euro
według aktualnej średniej stopy inflacji. Według sądu decyzja Iberdroli była aktem
niezgodnym z obowiązującym prawem.
Region Walencji jest ważnym punktem strategicznym dla grupy EDP w Hiszpanii.
Konsorcjum zatrudniło wiele firm, aby stworzyć sieć dystrybucji na tym terenie. Jednak
w ostatnim roku EDP Hiszpania zanotowała wyraźny spadek zysków (110 mln euro, o
12% mniej niż w 2013 roku). Przyczyn należy szukać w kryzysie ekonomicznym, który
dotknął hiszpański rynek energetyki, jak również spadku konsumpcji oraz
wprowadzonych zmianach regulacyjnych i podatkowych. Czynniki, do których dołącza
silna konkurencja na tym rynku oraz wysoki udział energii odnawialnych w miksie
energetycznym, co redukuje wkład elektrowni węglowych, które stanowią większą
część aktywów EDP w Hiszpanii (70% produkcji elektryczności). Ten scenariusz
doprowadził ostatecznie do zamknięcia 8 z 12 elektrociepłowni kogeneracyjnych EDP
na terenie Hiszpanii.
***
Komunikat wysłany przez EDP do portugalskiej Komisji ds. Rynku Papierów
Wartościowych (CMVM) z 18 marca br. potwierdza, że grupa zdecydowała się
sprzedać część kredytów taryfowych na kwotę 500 mln euro, które firma posiada w
portugalskim sektorze energii elektrycznej, na rzecz firmy Tagus – Sociedade de
Titularização de Créditos. Kwota ta odnosi się do kosztów związanych z energią
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wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji, które nie zostały jeszcze
zapłacone przez odbiorców energii elektrycznej.
Przed dokonaniem niniejszej transakcji łączny deficyt taryfowy za rok 2014 na rzecz
EDP wynosił 1,25 mld euro. Teraz został zmniejszony do 750 mln euro.
Tagus sfinansuje operację poprzez emisję 200 mln euro długu uprzywilejowanego
(wysokość „yield” 2%, kupon 1,99%). Transakcje sprzedaży kredytów taryfowych
asekurują na zlecenie EDP StormHarbour, Banco Santander Totta, Deutsche Bank,
London Branch i J.P. Morgan.
***
21 kwietnia br. generalne zgromadzenie akcjonariatu EDP wypowie się na temat składu
poszczególnych organów zarządzających grupą. Uwaga zostanie skierowana na zarząd
główny oraz postać António Vitorino, dawnego komisarza Unii Europejskiej, który
teraz jest typowany na stanowisko generalnego sekretarza EDP. António Mexia
prawdopodobnie pozostanie prezesem, pełniąc tę funkcję już czwarty raz z rzędu.
António Vitorino będzie odpowiedzialny za radę nadzorczą, ponadto jako członek
zarządu ma obowiązek ustanawiania i wyboru komisji do spraw wynagrodzeń oraz
audytów.
Eduardo Catroga pozostanie na swoim aktualnym stanowisku z drobną różnicą. Dawny
minister socjaldemokratów będzie teraz reprezentować chińskiego akcjonariusza China
Three Gorges, który jest największym inwestorem grupy EDP (21,35% kapitału). Nowa
funkcja Catrogi obejmuje 3 lata kadencji.
Inną przewidywaną zmianą w kierownictwie EDP jest powołanie do ekipy
zarządzającej Luísa Amado. Były minister Spraw Zagranicznych w rządzie José
Sócratesa został zgłoszony jako kandydat na wiceprezesa i niezależnego członka rady
nadzorczej. Obecnie Amado jest prezesem zarządu grupy finansowej Banif.
Stanowisko prezesa EDP nie powinno ulec zmianie. António Mexia jest wskazywany
do kontynuowania tej funkcji, czemu sam się nie sprzeciwia. Podkreśla chęć
sfinalizowania projektów, których się podjął na początku swojej kadencji, czyli w 2006
roku.
(Diário Económico, Jornal de Negócios, Diário de Notícias)
3. Jerónimo Martins
W 2015 roku rodzina Soares dos Santos proponuje zwiększenie liczby członków
zarządu grupy Jerónimo Martins z dziewięciu do jedenastu. O propozycji zmian na
stanowiskach i wprowadzeniu nowych wypowiedzą się wkrótce akcjonariusze grupy.
Propozycja wypłynęła ze spółki holdingowej Francisco Manuel dos Santos, za
pośrednictwem której rodzina Soares dos Santos sprawuje pieczę nad marką Jerónimo
Martins. Wymieniane są aż trzy nazwiska: Henrique Soares dos Santos (syn Alexandra
Soaresa dos Santos i brat Pedro Soaresa dos Santos, obecnego prezesa firmy Jerónimo
Martins), niemieccy współpracownicy: Clara Christina Streit i Arthur Stefan Kirsten.
(Jornal de Negócios)

4. Glintt
W ubiegłym roku wyniki Glintt wzrosły o 1,9% w stosunku do 2013 r. osiągając
wartość 1,33 mln euro. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Glintt w piątek 13
marca, pomimo spadku obrotów, cięcia kosztów operacyjnych pozwoliły na
zabezpieczenie poziomu zysków firmy, Zmniejszenie wydatków na dostawy i usługi
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zewnętrzne (- 5%) oraz kosztów osobowych (-1,5%) zrekompensowało spadek
dochodów.
Obroty firmy spadły mimo to o 6,8%, do poziomu 80,2 mln euro, co firma uzasadnia
spadkiem przychodów na rynku krajowym, który w dalszym ciągu odzwierciedla mały
popyt na produkty i usługi IT.
(Jornal de Negócios)
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