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POLSCE,

1. BCP
Nuno Amado został ponownie wybrany na kolejną kadencję na stanowisko prezesa
banku Millennium BCP, którą będzie sprawował do 2017 roku.
Prezes podkreślił, że BCP jest otwarty na ewentualną fuzję z BPI, jednakże na dzień
dzisiejszy bank koncentruje się na wzmocnieniu pozycji największego prywatnego
banku na rynku portugalskim i zwiększeniu potencjału komercyjnego. Kolejnym celem
Nuno Amado podczas nowej kadencji jest jak najszybsza spłata państwu
portugalskiemu obligacji hybrydowych CoCos. Zgodnie z aktualnym harmonogramem
BCP przewiduje spłacić ostatnią transzę długu w wysokości 750 mln euro na początku
roku 2016.
(Diário de Noticias, Jornal de Negócios)

2. BESI
BESI, który wkrótce będzie należeć do chińskiej grupy Haitong, ma na celu
zwiększenie inwestycji chińskich w Polsce i Europie Wschodniej, jak potwierdził
wiceprezes banku Luis Luna Vaz. W tym momencie bank pracuje nad dostosowaniem
strategii, zarówno pod względem wielkości chińskiej gospodarki, jak również jej
możliwości inwestycyjnych. Wśród obszarów, na których będą skoncentrowane
wysiłki, Luna Vaz wymienia papiery wartościowe i przyciąganie inwestorów, a także
sektor fuzji i przejęć, w którym Chiny odnotowują duży wzrost, czego dobrym
przykładem może być sama Portugalia. Wykorzystanie synergii stanowi jeden z
głównych punktów działania, z naciskiem na pozyskanie kapitału na giełdach, takich
jak Londyn i Nowy Jork.
Odnośnie wzmocnienia struktury i działań banku w szerszym kontekście za pomocą
swojego oddziału w Londynie, Luis Luna Vaz potwierdził, że Londyn pozostaje
ważnym ośrodkiem na rynkach kapitałowych dla grupy, gdyż jest to największe
centrum finansowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Europejski model
biznesowy banku będzie wzmacniany w miarę pozyskiwania inwestycji w ww.
obszarach.
(Diário Económico)
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3. EDP Renováveis
EDP Renováveis zainwestuje w tym roku 600 mln euro w Stanach Zjednoczonych,
instalując dodatkowe 400 MW mocy produkcyjnych energii elektrycznej w trzech
nowych parkach w Kalifornii, Kansas i Oklahoma.
W roku 2016 firma przewiduje natomiast inwestycje rzędu 670 mln euro w związku z
budową trzech następnych parków o łącznej mocy 478 MW oraz 252 mln - 275 mln
euro w zakresie rozwoju projektu w Meksyku, pierwszy na tym terenie, mogący
osiągnąć zdolność 180-197 MW. W 2017 roku, kiedy skończy się obecnie
obowiązujący plan operacyjny spółki, poziom inwestycji wyniesie około 111 mln euro.
Rynek północno-amerykański, który nadal ma być głównym motorem wzrostu dla
firmy w najbliższych latach, wygenerował w ubiegłym roku zysk EBITDA w
wysokości 479 mln dolarów, co stanowi wynik 11,5 razy wyższy niż uzyskany w 2007
roku, kiedy EDP weszła na ten rynek. Tylko na tym rynku EDP Renováveis może
zainwestować w najbliższych latach 1,6 mld euro.
Poza ww. inwestycjami firma EDPR planuje jedynie jeden projekt w Brazylii dotyczący
instalacji 120 MW oraz cztery małe o łącznej mocy 82 MW w Europie.
(Público, Diário de Notícias, Diário Económico)
4. Simoldes
Grupa Simoldes planuje budowę nowej fabryki w Kvasinach w Republice Czeskiej, w
pobliżu fabryki największego czeskiego producenta samochodów - Skoda Auto którego inwestycje w tym kraju sięgną blisko 262 mln euro w ciągu najbliższych trzech
lat. Decyzja Simoldes została tym samym podjęta w oparciu o planowane inwestycje
Skoda Auto.
Prezes Simoldes wyraził przekonanie, że budowa nowej fabryki pozostaje w zgodzie ze
strategią rozwoju działalności firmy, a wybrane miejsce jest idealne dla wzrostu dostaw
nie tylko dla Skody ale również pozostałych producentów w Europie Środkowej
i Wschodniej. Nowa fabryka Simoldes Plásticos, którego roczny obrót wynosi ok. 300
mln euro, będzie mieć powierzchnię 22 tys. m2 i stworzy 300 nowych miejsc pracy. Jak
podkresla Simoldes inwestycja ta byłaby trudna do zrealizowania bez zachęt
inwestycyjnych otrzymanych ze strony czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
(Jornal de Negócios, Diário Económico)
5. BANIF
Banif zarejestrował w pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk na poziomie 6,5
mln euro, głównie dzięki poprawie dochodu operacyjnego netto i redukcji kosztów. Jak
podkreślił zarząd banku, rezultat ten stanowi powrót banku do zysków po okresie
głębokiej restrukturyzacji. W tym samym okresie ubiegłego roku, Banif odnotował
straty w wysokości 39,7 mln euro, a cały rok 2014 zakończył ujemnym wynikiem 295,4
mln euro. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku dochód operacyjny netto wzrósł
o 21,9% do 89,6 mln euro, głównie za sprawą sprzedaży 42 mln euro długu
publicznego.
Bank zwraca uwagę na korzystną tendencję w zakresie utraty wartości kredytu, która
wyniosła 14,9 mln euro, co oznacza spadek o 17,2 mln euro w stosunku do pierwszego
kwartału 2014, reprezentując około 0,8% średniej wartości brutto udzielonych
kredytów.
Kredyty udzielone klientom brutto wyniosły 7,74 mld euro, o 2% mniej niż na koniec
roku 2014. Depozyty natomiast osiągnęły wartość 6,25 mld euro, również odnotowując
spadek wobec grudnia 2014 roku o 3,8%.
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Koszty spadły o 26,7% w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku, w tym koszty
osobowe o 26,7% (wskutek redukcji liczby pracowników i oddziałów), koszty ogólne
i administracyjne spadły o 25,8%.
Wskaźnik kapitału jest słabym punktem wyników banku. Banif zarejestrował w marcu
wskaźnik Tier 1 Common Equity Tier 1 CRD IV/CRR w wysokości 8%, a więc prawie
na poziomie dopuszczalnej granicy, podczas gdy w ubiegłym roku według tej samej
metodologii i porównywalnych warunków wskaźnik ten wyniósł 8,4%.
Brak kapitału podstawowego wyjaśnia niewywiązanie się ze spłaty ostatniej transzy
instrumentów hybrydowych CoCo na rzecz portugalskiego państwa. Odbudowa
kapitału stanowi obecnie jeden z priorytetów banku.
Banif znajduje się w procesie dużej restrukturyzacji. Przewidziana jest sprzedaż do
końca lipca tego roku oddziałów banku na Malcie i Wyspach Zielonego Przylądka, a
także aktywów Companhia de Seguros Açoreana. W planach znajduje się także
sprzedaż jednostek Banif w Brazylii oraz aktywów Banif Mais.
W chwili obecnej Banif koncentruje się na sprzedaży 60,53% udziałów, jakie posiada
skarb państwa, na rzecz inwestorów prywatnych. Jak dotychczas nie zostały ujawnione
żadne konkretne oferty. Prasa mówi jednakże o zainteresowaniu ze strony dwóch grup
chińskich.
Sprzedaż będzie musiała odbyć się drogą pośrednią, gdyż do 2017 akcje, jakie posiada
państwo, mogą być zakupywane jedynie przez bank i jego akcjonariuszy. Tak więc,
nowy inwestor będzie mógł wejść w strukturę banku poprzez podwyższenie kapitału,
którego wartość posłuży do odkupienia udziałów państwa.
(Jornal de Negócios, Diário de Noticias, Expresso)
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