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I. PORTUGALSCY
INWESTORZY
DZIAŁAJĄCY
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W

POLSCE,

1. BCP
Bank BCP ogłosił 26 marca br., że dokonał sprzedaży 15,41% udziałów (186 979 631
akcji) posiadanych w kapitale polskiego Millennium Banku, co przyniosło mu zysk w
wysokości 1,24 mld złotych (304 mln euro). Każda akcja polskiego banku została
sprzedana w trybie przyspieszonym za 6,65 zł.
Kapitał portugalski w polskim banku został tym samym zredukowany do 50,1%.
Według BCP sprzedaż podniesie wskaźnik kapitałowy banku „Common Equity Tier 1”
o 46 punktów bazowych przy założeniu pełnego wdrożenia wymogów Bazylei III oraz
o 64 punkty bazowe przy założeniu stopniowego wdrożenia, w stosunku do
poprzedniego 2014 roku. Nowe wskaźniki CET 1 BCP uplasują się na poziomie 9,36%
i 12,64%, odpowiednio, a więc powyżej wymaganych przez regulatora 8%.
Jak zapewnia prezes BCP Nuno Amado, BCP pozostanie największym akcjonariuszem
Banku Millennium i będzie kontynuować swoją działalność w Polsce, która jest
fundamentalna dla założonej strategii rozwoju BCP. Sprzedaż 15,41% udziałów w
Banku Millennium była według BCP konieczna, aby umożliwić spłatę 750 mln euro
długu, jaki bank ma wobec państwa portugalskiego, którego termin upływa z
początkiem 2016 roku. Oprócz pozytywnego wpływu na wskaźniki kapitałowe,
transakcja powinna zagwarantować BCP powrót do notowania zysków już w
pierwszym kwartale tego roku. Nawet gdyby bank BCP użył tylko części zysków ze
sprzedaży do spłacenia długu wobec rządu, to i tak zaoszczędzi na odsetkach, jakie
płaci z tytułu instrumentów CoCos.
(Jornal de Negócios, Diário Económico)
2. Novo Banco (NB)
Po trzech miesiącach od rozpoczęcia procesu sprzedaży Novo Banco liczba
rywalizujących kandydatów zmniejszyła się z 17 do 7. Jak oficjalnie poinformował
gubernator Banku Portugalii, Carlos Costa, siedmiu kandydatów przedstawiło do
wyznaczonego terminu 20 marca niewiążące oferty. Przewiduje się, że liczba
zainteresowanych może ulec zmniejszeniu, biorąc pod uwagę fakt, że do czerwca
muszą zostać złożone oferty wiążące, a w lipcu zostanie wybrany zwycięzca.
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Zgodnie z ogłoszeniem przedstawione oferty są obecnie analizowane, a następnie
spośród nich wybrane zostaną do kolejnego etapu negocjacji.
Pomimo, że nie wszystkie podmioty ubiegające się o zakup banku nie zostały jeszcze
ujawnione, gubernator Banco de Portugal Carlos Costa uprzedził, iż nowa struktura
własnościowa Novo Banco będzie stabilna i podana do informacji publicznej w lecie
2015. Jednocześnie zapewnia, że proces sprzedaży przebiega prawidłowo i jest
wspierany przez Komisję Europejską, a procedury są otwarte i przejrzyste.
Na ten moment, spośród siedmiu instytucji ujawniono pięć: portugalski BPI, hiszpański
Santander, chińskie Fosun i Angbang Insurance Group oraz amerykański Apollo.
Podczas gdy dwie pierwsze od dawna są obecne w portugalskim sektorze finansowym i
osiągnęły już znaczące pozycje, to pozostałe działały dotychczas w Portugalii w innych
sektorach, takich jak ubezpieczenia. Oznacza to, że Novo Banco mógłby stanowić
uzupełniający element ich działalności.
***
Bank Portugalii (BdP) zaproponował rozwiązanie dla inwestorów, którzy zakupili
papiery dłużne Grupy Espírito Santo (GES). Zgodnie z wysuniętą propozycją BdP
papiery dłużne GES mogłyby zostać przekształcone w papiery dłużne Novo Banco z
oprocentowaniem 5% na okres 10 lat. Oznacza to stratę rzędu 60% kapitału
zainwestowanego przez klientów. Ponadto rozwiązanie przewiduje, że klienci musieliby
dokonać inwestycji w wysokości ok. 20% kapitału początkowego w akcje CoCos Novo
Banco. Oznacza to, że klienci odzyskaliby 40% zainwestowanych pieniędzy dopiero po
upływie 10 lat, czyli od 2025 roku. Sprawa dotyczy blisko 3 tysięcy klientów i kwoty w
wysokości sumie 500 mln euro. Przedstawione rozwiązanie zostało mocno
skrytykowane przez pokrzywdzonych inwestorów nieakceptujących rozwiązania, które
przewiduje utratę więcej niż połowy zainwestowanego kapitału. Również kierownictwo
Novo Banco na czele z prezesem Eduardo Stock da Cunha nie zgadza się z
rozwiązaniem proponowanym przez Bank Portugalii i przygotowuje własne, m.in.
propozycję spłaty klientów do 60% długu w okresie krótszym niż 10 lat. Także prezes
CMVM (Komisja ds. Rynku Papierów Wartościowych) skrytykował propozycję Banku
Portugalii, która wymaga zwiększenia wkładu inwestorów w Novo Banco. Tavares
stwierdził, że odpowiedzialność za zwrot kosztów powinien ponieść Novo Banco, a
sprawiedliwym rozwiązaniem byłaby spłata inwestorów lub zastąpienie poniesionych
kosztów innymi produktami. Jak dotąd wszystkie propozycje są nieformalne. Od kilku
tygodni nad możliwymi scenariuszami pracuje kilka ekip technicznych Banku
Portugalii.
(Diário de Notícias, Observador)

3. Mota-Engil
Bank BPI zwiększył wartość docelową firmy budowlanej Mota-Engil, zmniejszając
jednocześnie jej rekomendację. Cena przewidziana na ten rok zwiększyła się z 3,90 euro
do 4 euro za akcję. Równocześnie zmniejszono ocenę rekomendacyjną dla inwestycji do
neutralnej.
W 2014 roku ilość przedsięwzięć prowadzonych przez Mota-Engil zwiększyła wartość
o 100 mln euro w porównaniu z rokiem 2013 i aktualnie wynosi 2,4 mld euro. 17
kwietnia koncern zaprezentuje swoje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.
(Jornal de Negócios)
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II. INNE
INWESTYCJE
PORTUGALSKICH

I

KONTRAKTY

ZAGRANICZNE

FIRM

1. Galp Energia
Carlos Gomes da Silva przejmie od kwietnia br. stanowisko prezesa Galp, zastępując
Ferreira de Oliveira, odpowiedzialnego dotychczas za strategię rozwoju firmy. Carlos
Gomes da Silva związany był kilka lat z Petrogal, a następnie z jedną z grup
piwowarskich. Do branży naftowej powrócił w 2006r., gdy Américo Amorim przejął
kontrolę nad GALP. Obecnie Carlos Gomes da Silva pełni funkcję dyrektora, a jego
zakres obowiązków obejmuje dystrybucję produktów naftowych, gazu ziemnego i
energii elektrycznej, która łączy handel ropą naftową i gazem ziemnym. Gomes da Silva
będzie pełnił swoją funkcję do 2018r.
(Diário Económico)
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