PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ
* GOSPODARKA *
nr 25/2015
15 – 21 czerwca 2015 r.
AMBASADA RP W LIZBONIE
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
Rua António de Saldanha Nº 48 | Lizbona | Portugalia
Tel. (00351) 21 301 3327 | Fax. (00351) 21 301 2870
e-mail: lisboa@trade.gov.pl | www.lisbon.trade.gov.pl

I. PORTUGALSCY
INWESTORZY
DZIAŁAJĄCY
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W

POLSCE,

1. Mota-Engil
Mota-Engil wyemituje do 190000 nowych obligacji, o wartości nominalnej 500 euro
oraz łącznej kwocie 95 mln euro z terminem wykupu w lutym 2020 roku.
Nowe obligacje będą sprzedawane za pośrednictwem dwóch operacji: oferty publicznej
w wysokości 140000 nowych obligacji, których wartość może wynieść ok. 70 mln euro
oraz oferty publicznej częściowej i dobrowolnej wymiany ok. 50000 obligacji o stałej
stopie w latach 2013/2016 i wartości nominalnej 500 euro i ogólnej ok. 25 mln euro.
Nowe obligacje posiadają stałe oprocentowanie brutto w wysokości 3,90% w skali roku
z terminem zapadalności z dniem 3 lutego 2020 roku i będą notowane na giełdzie
Euronext Lisbon).
W odniesieniu do oferty wymiany, firma proponuje inwestorom zapłatę premii w
gotówce w wysokości 14,64 euro za każdą zamienioną obligację.
Dzięki powyższym operacjom Mota-Engil ma nadzieję na zyskanie środków na
finansowanie swojej bieżącej i przyszłej działalności, a także kontynuowanie strategii
przedłużania terminu zapadalności zadłużenia tak, aby lepiej dostosować ją do
wytwarzania przepływów pieniężnych (cash-flow).
(Jornal I, Diário Económico)
2. EDP
W Mozambiku powstanie projekt energetyczny, którym zainteresowanie wyraziły dwie
firmy portugalskie: EDP oraz portugalskie Krajowe Sieci Energetyczne (REN) oraz ich
chińscy akcjonariusze, tj. odpowiednio CTG i State Grid. Inwestycja dotyczy budowy
przyszłej zapory wodnej w Cahora Bassa o mocy 1250 MW i jest szacowana na ok.
367,6 mln euro. Inwestycja nie została jeszcze zaakceptowana przez lokalne władze,
niemniej jednak oba chińskie przedsiębiorstwa: China Three Gorges (CTG) w
partnerstwie z grupą EDP, w której posiada 21,35% udziałów, oraz konkurencyjna
chińska państwowa spółka i jednocześnie największy dostawca energii elektrycznej
State Grid w Chinach wraz z REN, w której posiada 25% udziałów, są gotowe walczyć
o kontrakt. Mozambik jest jednym z rynków strategicznych dla rozwoju działalności i
internacjonalizacji EDP.
(Diário Económico)
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3. Brisa
Firma Brisa, koncesjonariusz autostrad kontrolowany przez José de Mello i fundusz
Arcus, sprzedały 30% swojego kapitału. Operacja przyniesie firmie zyski rzędu 770 mln
euro. Kupcami są portugalscy inwestorzy mieszkający w Brazylii: António Pargana
(Global Road Investimentos), Fernando Camargo (Uniroads), Bernardo Camargo
(działalność rolno-przemysłowa) i rodzina Coser (Road Europe, Grupo Comex).
Wejście do firmy nowych akcjonariuszy nie oznacza zmiany w zakresie zarządzania
operacyjnego i strategii finansowej Brisy, jak również nie wpłynie to na strukturę ringfencing stworzoną w celu ochrony inwestorów.
(Diário de Notícias)
4. BCP
Po tym jak upadła perspektywa przejęcia portugalskiego banku BPI przez hiszpański
Caixabank, instytucja ta szuka możliwości zredukowania swoich udziałów w BPI
wynoszących obecnie 44,1% (z tego 20% ma prawo głosu).
Plan strategiczny Caixabank na lata 2015-2018 zakłada zmniejszenie do 2016 roku
udziału spółek finansowych w jego kapitale z 16% do co najwyżej 10%. Caixabank
podkreśla, że wszystkie możliwości są jak na razie badane i analizowane przez bank.
Jako alternatywa wskazywana jest całkowita lub częściowa sprzedaż udziałów, a także
połączenie BPI z BCP. Fuzja tych obu instytucji dałaby początek powstaniu
największego portugalskiego banku. Jednakże mając na uwadze, iż angolska
przedsiębiorczyni Isabel dos Santos posiada obecnie za pośrednictwem spółki Santoro
18,9% kapitału BPI, a firma państwowa z Angoli - Sonangol 19,44% kapitału w BCP,
co oznaczałoby, że duża część kapitału nowo powstałego banku zostałaby w rękach
inwestorów z Angoli, na co regulator rynku może nie wyrazić zgody.
Według analityków najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie sprzedaż przez
Caixabank części posiadanych akcji na rzecz inwestorów zagranicznych i redukcja
swego udziału w BPI do ok. 20%
(Diário de Notícias, Diário Económico)
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1. Galp, EDP, Sonorgás i Tagusgás
Portugalski organ regulacyjny rynku energetycznego ERSE odrzucił propozycję
inwestycji w latach 2015-2019 w zakresie sieci dystrybucji gazu ziemnego,
przedstawioną przez czterech głównych operatorów – Galp, EDP, Sonorgás i Tagusgás
- o łącznej wartości 267 mln euro. Największe nakłady w projekcie globalnym (128,5
mln euro) zostałyby poniesione przez firmę EDP Gás, mimo że kontroluje ona tylko
40% rynku gazu naturalnego. Z kolei ośmiu dystrybutorów wchodzących w skład grupy
GALP przedstawiło projekt inwestycyjny o wartości 118 mln euro. Natomiast firmy
Sonorgás i Tagusgás przedstawiły projekty o wartości odpowiednio 8,7 mln euro i 11,4
mln euro.
Uzasadnieniem wstrzymania przyszłych inwestycji jest przede wszystkim brak
odpowiednich informacji ze strony operatorów, jak np. analizy rynku, opisu scenariuszy
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makroekonomicznych, czy też metodologii prognozy popytu na gaz naturalny. Ponadto
ERSE uważa, że operatorzy są zobowiązani do podania szczegółowych wartości
jednostkowych
inwestycji,
czy
to
w
stosunku
do
przedsięwzięć
budowlanych/adaptacyjnych na rzecz konsumentów, czy też budowy sieci i połączeń.
ERSE uważa także, że wpływ niniejszych planów inwestycyjnych na taryfy jest
uzależniony od kształtowania się popytu na gaz naturalny.
Dystrybutorzy gazu przewidują globalny wzrost konsumpcji gazu naturalnego w latach
2015-2019 o 1,5% rocznie, co powinno wpłynąć na redukcję opłat użytkowania sieci
dystrybucyjnej. ERSE jest jednak zdania, iż nawet przy scenariuszu stagnacji w zakresie
użytkowania sieci, jak miało to miejsce w ostatnich 4 latach, inwestycje na poziomie
267 mln euro nie spowodują redukcji taryf, tylko ich wzrost na poziomie 1,7%. Taryfa
użytkowania sieci dystrybucyjnych jest jednym z pięciu komponentów tworzących cenę
płaconą przez konsumentów. W przypadku gospodarstw domowych ta część wynosi
około 54% faktury, a firm od 39% do 13%.
(Diário Económico)
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