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I. PORTUGALSCY
INWESTORZY
DZIAŁAJĄCY
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W

POLSCE,

1. BCP
BCP rozpoczął w dniu 19 maja wymianę długu podporządkowanego na nowe akcje,
która potrwa do 9 czerwca br. Cena emisyjna wynosi 8,34 centów. To podwyższenie
kapitału może wynieść 428 mln euro, co pozwoli wzmocnić ogólną kondycję banku i,
co za tym idzie, dokonać wcześniejszego zwrotu ostatniej transzy pomocy publicznej,
jakiej udzieliło bankowi państwo portugalskie. W przypadku sukcesu operacji, kapitał
zakładowy BCP zwiększy się z 3,7 mld euro do 4,1 mld euro.
Decyzja o przeprowadzeniu oferty publicznej dotyczącej wymiany instrumentów
dłużnych została podjęta przez BCP w dniu 11 maja podczas walnego zgromadzenia
akcjonariuszy banku, a wyniki operacji mają zostać podane do publicznej wiadomości
11 czerwca.
Jest to częściowa i dobrowolna oferta, jako że posiadacze dłużnych papierów
wartościowych nie są zobowiązani do dokonania tej zamiany. Inwestorzy mają w
swoich rękach siedem rodzajów papierów dłużnych wyemitowanych przez instytucję w
latach 2004 – 2010, a wśród nich instrumenty długu podporządkowanego, instrumenty
hybrydowe i akcje uprzywilejowane.
W praktyce oznacza to, że posiadacze instrumentów dłużnych, którzy zaakceptują
zamianę, stają się akcjonariuszami. Maksymalna liczba akcji, które bank wyemituje to
5,35 mld. W przypadku, gdy popyt przewyższy podaż, zostanie zastosowana
proporcjonalna redukcja.
(Diário Económico, Jornal de Negócios)

2. EDP Renováveis (EDPR)
Po ostatnich inwestycjach w USA, EDPR nadal koncentruje się na rozwoju swojej
działalności po drugiej stronie Atlantyku i chce wzmocnić swoją obecność na rynku
kanadyjskim. Firma ma zamiar przystąpić we wrześniu br. do przetargu ogłoszonego
przez IESO - podmiot zarządzający siecią energetyczną regionu Ontario.
Portugalska firma będzie musiała stawić czoło bardzo silnej konkurencji, gdyż łącznie
zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania 42 firmy na sprzedaż energii na
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bazie długoterminowych umów. Przetarg dotyczy
farmy wiatrowej o mocy
zainstalowanej między 50 a 100 MW.
EDP Renovaveis jest jedną z najwcześniej zakwalifikowanych firm i ma czas do 1
września tego roku, aby przedstawić swoją ofertę.
(Expresso)
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