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I. PORTUGALSCY
INWESTORZY
DZIAŁAJĄCY
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W

POLSCE,

1. BESI
Chińska grupa Haitong potroi kapitał BESI w ciągu najbliższych trzech lat, tak aby
portugalski bank inwestycyjny przejął główną rolę w stosunkach między Chinami a
Zachodem. Decyzja ta została ogłoszona przez prezesa zarządu Haitong w Londynie w
dniu, kiedy podpisano porozumienie o strategicznym partnerstwie z London Stock
Exchange (LSE).
Haitong chce zwiększyć kapitał BESI z 400 mln euro do 1,5 mld euro, dzięki czemu
bank inwestycyjny mógłby poszerzyć swój zespół w Portugalii, Wielkiej Brytanii,
Polsce i innych regionach geograficznych, działając jako ramię Haitong dla Europy,
Bliskiego Wschodu, Afryki i obu Ameryk. Plan przewiduje również, że w tym samym
czasie aktywa BESI zwiększą się z bieżących 4 mld euro do 10 mld euro. Proces
nabycia BESI przez Haitong powinien zakończyć się w ciągu najbliższych tygodni,
brakuje ostatecznego zatwierdzenia ze strony EBC.
Prezes BESI, Jose Maria Ricciardi, nie potwierdził podawanych przez prasę kwot, ale
poświadczył, że Haitong zamierza wzmocnić kapitał i strukturę banku portugalskiego, a
także przewiduje dla niego funkcję strategicznego banku dla rynków Europy, Bliskiego
Wschodu, Afryki i obu Ameryk. Przyszłość banku rysuje się tym samym obiecująco,
jako banku o jeszcze większej zdolności do przyciągnięcia inwestycji i tworzenia miejsc
pracy.
W dniu 10 czerwca br. Haitong sformalizował memorandum o porozumieniu z London
Stock Exchange, ustanawiające strategiczne partnerstwo między tymi dwoma
podmiotami. Londyńskie City, to główne centrum finansowe dla chińskich
przedsiębiorstw na Zachodzie, gdzie Haitong zamierza odgrywać większą rolę.
Porozumienie otwiera drzwi do dual listing, czyli firmy notowane na Londyńskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych będą jednocześnie mogły być notowane w
Szanghaju, natomiast firmy chińskie będą w stanie uczestniczyć w notowaniach w
Szanghaju i Londynie.
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Porozumienie zostało podpisane przez Wang Kaiguo i Aleksandra Justham, prezesa
LSE. Jak podkreślił przy okazji tego wydarzenia Wang Kaiguo wraz ze stopniowym
otwarciem rynków kapitałowych w Chinach coraz więcej chińskich firm szuka
możliwości za granicą. Ta nowa dynamika rynku stwarza wiele możliwości
finansowania i obsługi transgranicznych inwestycji.
(Diário Económico)
2. BCP
BCP zakończył dnia 10 lipca ofertę zamiany długu, otrzymując więcej ofert niż
wynosiła podaż, co spowodowało wyemitowanie nowych akcji w celu podniesienia
współczynnika kapitałowego. Bank szacował, iż będzie w stanie zwiększyć swój kapitał
o 350 mln euro, ale zgoda inwestorów na zamianę ponad 75% posiadanych dłużnych
papierów wartościowych na nowy kapitał instytucji umożliwił instytucji wzmocnienie
kapitału o ponad 404 mln euro. Zgodnie z prospektem operacji progiem maksymalnym
było 428 mln euro, które pozwoliłoby na zwiększenie kapitału zakładowego z
3.706.690.253,08 euro do 4.134.690.253,08 euro.
(Jornal de Negócios, Diário de Notícias)
3. Mota-Engil
Mota-Engil wygrała w Omanie kontrakt na 67,6 mln euro na działanie w zakresie
gospodarki odpadami. Kontrakt ma być realizowany przez okres 7 lat z możliwością
przedłużenia na 2 lata.
W międzyczasie, bank inwestycyjny BESI zredukował wartość akcji grupy Mota-Engil
o 35% do 2,6 euro za akcję, po tym jak jej spółka zależna Mota-Engil Africa, notowana
na giełdzie w Amsterdamie, zarejestrowała spadek o 38% do 6,8 euro za akcję. Dla obu
spółek BESI zachowuje zalecenie “Neutral”.
(Diário de Notícias)
4. Vitacress
Vitacress, firma przynależąca do grupy RAR, działająca na rynku produktów świeżych,
takich jak sałata lodowa lub brukiew wodna, wzmacnia swoją obecność na rynkach
zagranicznych wraz z nowymi kontraktami w Polsce i Niemczech. Firma poza
Portugalią działa już w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Jak ujawnił dyrektor generalny Vitacress, Luis Mesquita Dias, firma sfinalizowała jak
na razie umowę z klientem lokalnym, który posiada własną produkcję, ale w zimie jest
zmuszony importować świeże produkty. Współpraca obejmuje jak na razie dostawę na
rzecz sieci Biedronka, niewykluczone jednak, że w przyszłości obejmie także sieci
handlowe Tesco i Auchan.
W przypadku ilości eksportowanego do Polski towaru, Vitacress zaznaczył, że w
najbliższej przyszłości można mówić o 2-3 ciężarówkach na tydzień, szpinaku i sałaty.
Oferta firmy ma zawierać różnorodność warzyw liściastych, które do tej pory nie były
sprzedawane. Dzięki tej umowie Vitacress zyskał 20% - 30% segmentu towarów
świeżych eksportowanych do Polski przez aktualnego dostawcę zainstalowanego w
Hiszpanii.
Oprócz Polski, innym priorytetowym dla firmy rynkiem w 2015 roku są Niemcy.
Vitacress stara się dywersyfikować swoje produkty i chce rozwinąć ofertę i zwiększyć
produkcję ziół aromatycznych, które na razie stanowią tylko ponad 7% sprzedaży.
Największym odbiorcą tego produktu jest Wielka Brytania.
(Diário Económico)
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5. BA Vidro
BA Vidro, jedna z wiodących firm w sektorze szkła iberyjskiego, oświadczyła w swoim
raporcie finansowym, iż niewykluczony jest udział firm w operacjach przejęć. Solidna
kondycja grupy, efektywność finansowa i wzmocnienie zespołu zarządzającego w
ostatnich dwóch latach pozwala firmie na zaangażowanie się w procesy zamówień
publicznych, które mogłyby wspierać dalszy jej rozwój.
Według doniesień prasowych, grupa uczestniczyła już w procesach przejęcia, ale
ostatecznie bez sukcesu. Zgodnie z niektórymi źródłami firma ponownie przymierza się
do dokonania nabyć głównie w Europie.
Grupa nabyła w styczniu 2012 roku 80% udziałów w polskiej grupie produkującej
opakowania ze szkła Warta Glass, po zainwestowaniu 13 mln euro w odbudowę i
modernizację pieców.
Według raportu rocznego krajowego szkła grupa zamknęła rok 2014 z obrotem 515 mln
euro, co stanowi wzrost o 9,1% w porównaniu do roku 2013. Spółka zwraca uwagę, że
21% łącznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży pochodzi spoza Półwyspu
Iberyjskiego i Polski. Główne rynki BA Vidro to Francja, Włochy, Niemcy i kraje
Afryki Północnej.
Oprócz sprzedaży wzrosły również zyski BA Vidro o 28%, z 67 mln euro w roku 2013
do 85,78 mln euro w 2014 r. Cash flow operacyjny wyniósł 132,6 mln euro w
porównaniu z 113,6 mln euro w 2013 roku, natomiast inwestycje 30,2 mln euro w
porównaniu z 85,5 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego.
(Diário Económico)

II. INNE
INWESTYCJE
PORTUGALSKICH

I

KONTRAKTY

ZAGRANICZNE

FIRM

1. Galp Energia
Galp dołączył do BG Group by wziąć udział w aukcji na czternaście bloków
wydobywczych ropy naftowej w Meksyku. Konsorcjum portugalskiej firmy naftowej i
brytyjskiej grupy, jest jednym z siedmiu, które wstępnie zakwalifikował rząd
meksykański do „pierwszej rundy” aukcji. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 15
lipca.
(Diário de Notícias)

2. Linie lotnicze TAP
Narodowe linie lotnicze Portugalii TAP zostaną sprywatyzowane. Rząd sprzedaje 61%
udziałów w TAP Davidowi Neeleman i Humbertowi Pedrosa. Konsorcjum „Gateway”
(Neeleman i Pedrosa) musi uzyskać przede wszystkim zgodę ze strony Brukseli.
Analiza procesu oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości potrwa trochę czasu.
Przepisy unijne nie zezwalają bowiem, aby firma nieeuropejska posiadała więcej niż
połowę kapitału linii lotniczych. Sekretarz Stanu ds. Transportu, Sergio Monteiro,
uważa, że nie ma raczej obaw odrzucenia tej oferty przez regulatora unijnego
albowiem, Humberto Pedrosa (obywatel i prezes portugalskiej firmy) posiada 50,1%
udziałów całego konsorcjum.
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Rząd portugalski chciałby, aby jeszcze w tym miesiącu został podpisany kontrakt
kupna i sprzedaży. Po tym procesie nowi właściciele zapłacą pierwszą transzę w
wysokości 269 mln euro, a do końca 2016 roku następne 68 mln euro. Jak do tej pory
Gateway prezentuje się bardzo pozytywnie respektując historię i osiągnięcia TAPu.
Konsorcjum zobowiązało się także do zakupu 53 nowych samolotów, wzmocnienia i
zwiększenia ilości lotów do Afryki i Ameryki (Południowej, Centralnej i Północnej), a
także podziału 10% dywidend wśród pracowników. Ponadto zagwarantowano, że przez
10 lat Lizbona pozostanie miejscem siedziby linii.
Nowi właściciele TAPu
David Neeleman z pochodzenia Brazylijczyk, 55 lat, założyciel kilku linii lotniczych:
amerykańskiego Morris Air, kanadyjskiego WestJet, JetBlue i brazylijskiego Azul.
Znany jest również z wprowadzenia do użytku biletu elektronicznego. W 2004 roku
został uznany przez czasopismo Time za jednego ze stu najbardziej wpływowych ludzi
na świecie.
Humberto Pedrosa z pochodzenia Portugalczyk, 67 lat, w wieku 20 lat przejął
kierownictwo nad firmą Barraqueiro (iberyjski lider w transporcie drogowym) i
uczynił ją miejscem o największym zatrudnieniu w tym sektorze.
(Diário de Notícias, Diário Económico)
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