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1. Novo Banco (NB)
Z siedemnastu kandydatów do zakupu Novo Banco pozostało już tylko pięciu.
Następnym krokiem będzie złożenie wiążących ofert, które potrwa do końca czerwca
2015. Bank Portugalii poinformował kandydatów, że są oni teraz przedmiotem analiz
finansowych w ramach trzeciej fazy procesu kupna Novo Banco. Wśród pięciu firm
znajdują się amerykańska grupa Apollo oraz chiński Fosun. Według informacji
prasowych do trzeciej fazy przeszedł również bank Santander. Ciągle nie wiadomo kim
są pozostali dwaj kandydaci. BPI został odrzucony po zaoferowaniu niższej ceny niż
przewidywana. Wszyscy zainteresowani, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnej
fazy mają dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji Banku Portugalii.
Zawężenie grona kandydatów to jednocześnie zmniejszenie ryzyka niepowodzenia
inwestycji i możliwość wnikliwszych analiz skupionych na mniejszej ilości podmiotów.
Pięciu wybranych musi zaprezentować oficjalne oferty do czerwca bieżącego roku.
Najprawdopodobniej w lipcu zostanie przedstawiony nowy właściciel Novo Banco.
(Diário de Notícias)

2. Jerónimo Martins
Od 18 marca br. jedna ze stacji benzynowych BP w Lizbonie oprócz swojego serwisu
oferuje też produkty nowego sklepu grupy Jerónimo Martins Pingo Doce&Go. To
pierwszy tego typu sklep sieci Pingo Doce. Jest to na razie model testowy dużego
projektu, który przejdzie początkowo fazę eksperymentalną na rynku krajowym.
Możliwości są duże, biorąc pod uwagę, że BP posiada w Portugalii 345 stacji
benzynowych, co reprezentuje 17% udział w rynku dystrybucji paliw. Po grupie Galp
zajmuje drugie miejsce na rynku krajowym.
Strategia Pingo Doce jest odpowiedzią na dwuletnią już współpracę między stacjami
Galp a sklepami innej sieci handlowej Continente, należącej do grupy Sonae.
Dodatkowo, aby podnieść konkurencję, Pingo Doce wprowadziła kartę zniżkową
„Poupa Mais” (Oszczędzaj Więcej). Jerónimo Martins już od jakiegoś czasu był
zwolennikiem współpracy ze stacjami benzynowymi.
(Diário Económico)
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3. BCP
Od 3 marca br., kiedy podano do wiadomo publicznej, że angolańska przedsiębiorczyni
Isabel dos Santos rozważa możliwość fuzji między BCP a BPI, akcje banków BPI i
Millennium BCP zanotowały wzrost na giełdzie. Najwięcej, bo o 14,78% awansował
BCP, z kolei akcje BPI zyskały 5,81%. Tym samym od momentu pojawienia się
wiadomości o ewentualnej fuzji wartość BCP zyskała 657 mln euro. Jego obecna
wartość oscyluje w granicach 5,18 mld euro. Na wzrost akcji wpłynęły też inne
czynniki, jak np. sprzedaż 15,41% kapitału polskiego Banku Millennium, który
przyniósł 304 mln euro na koncie BCP, nie powodując przy tym utraty kontroli nad
polskim bankiem.
W przypadku BPI zyski na giełdzie są mniejsze. Na początku marca tego roku rada
nadzorcza BPI uznała, że zaoferowana przez CaixaBank cena w wysokości 1,329 euro
za akcję w ramach ewentualnego przejęcia była zbyt niska i zażądała 2,26 euro za akcję.
BPI znalazła się w impasie, gdyż bez porozumienia między Isabel dos Santos i
prezesem katalońskiego CaixaBanku nie będzie możliwa żadna transakcja sprzedaży ani
fuzja z Millennium BCP. Co więcej kwestia kupna Novo Banco została podana w
wątpliwość, gdyż Bank Portugalii odrzucił już niewiążącą propozycję BPI w tej
sprawie.
Rynkowa wycena banków BPI oraz BCP będzie decydującym czynnikiem w razie
ewentualnej ich fuzji. Jeśli do niej dojdzie, udziałowcy obu podmiotów finansowych
wzbogacą się na wskaźniku wymiany.
W sumie banki BPI i Millennium BCP warte są 7,26 mld euro. Po połączeniu stałyby
się jednym z najbardziej cennych tytułów na giełdzie (obok akcji Jerónimo Martins,
EDP oraz grupy naftowej Galp).
(Diário Económico)
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Konsorcjum, w którym grupa Galp Energia posiada 5% udziałów i który od trzech lat
bada ewentualny potencjał produkcji oleju w bloku 32 na wybrzeżach Angoli, otrzymał
pozwolenie na przedłużenie o kolejne dziewięć miesięcy fazy wstępnej poszukiwań,
która powinna się zakończyła się w bieżącym tygodniu. Informacja została
zamieszczona w zarządzeniu z dnia 26 marca podpisanym przez angolańskiego ministra
ds. Ropy Naftowej Botelha de Vasconcelos.
Blok 32 jest jednym z podlegających obecnie weryfikacji na głębokich wodach Angoli,
gdzie działa wspomniane konsorcjum złożone z francuskiego Total (30%), Sonangol
Pesquisa e Produção (20%), China Sonangol (20%), Esso (15%), Marathon (10%) i
Galp (5%). Według informacji Galp Energia, pierwszy etap badań w bloku 32 w
prowincji Zair przyniósł 14 odkryć ropy naftowej.
(Diário Económico)
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