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Les estrenes borsàries de l’any

LLL

Talgo captarà
entre 554 i 709
milions amb la
sortida a borsa
Naturhouse
debuta avui al preu
més baix de la banda
indicativa anunciada
EL PERIÓDICO
MADRID

D

esprés de 74 anys d’història i una dècada sospesant-ho, Talgo s’estrenarà
en borsa el 7 de maig a un
preu d’entre 9 i 11,5 euros per acció.
Aquesta forquilla suposa valorar la
companyia de fabricació i manteniment de ferrocarrils entre 1.231 i
1.574 milions. Com que els propietaris vendran el 45% de les seves accions (49,5% si els bancs col·locadors
decideixen adjudicar més títols dels
previstos per l’alta demanda rebuda), ingressaran entre 554 i 709 milions d’euros.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar
ahir el fullet amb les condicions de
l’operació. Els principals accionistes són el fons Trilantic Capital Partners (63%), la família Oriol (20,3%) i
el fons MCH Private Equity (16,2%).
Estan agrupats en el holding Pegaso
Rail International i han manifestat
la seva intenció de seguir a la companyia, encara que la seva participació es reduirà aproximadament a la

meitat. El financer Juan Abelló també té una petita participació en l’empresa a través d’un vehicle creat pels
fons.
L’operació –que ha estat assessorada per Santander, JP Morgan, Nomura i Rothschild– està dirigida a
inversors professionals i no compta amb cap tram per a petits estalviadors. La companyia preveu repartir
entre un 20% i un 30% del seu benefici com a dividend als accionistes a
partir del 2016. L’any passat va guanyar 38,5 milions d’euros.
Talgo, que compta amb 1.735 treballadors, va obtenir l’any passat el
72% dels seus ingressos de l’exterior.
Els seus trens circulen per Portugal,
França, Suïssa, Itàlia, Estats Units,
Kazakhstan i Uzbekistan, a més de
per Espanya, i la firma aporta equips
ferroviaris a altres 32 països. Una de
les seves comandes més importants
és la de 35 trens per a l’AVE la Meca-Medina. A més, ultima el model
Avril (380 quilòmetres per hora i capacitat per a fins a 600 passatgers).
/ Naturhouse, per la seva
part, debuta avui en borsa a 4,8 euros per acció, el preu més baix de la
banda indicativa. Per això, la seva capitalització inicial serà de 288 milions. Ha venut un 25% de les seves accions a inversors professionals per
72 milions. H
ESTRENA
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33 La nova seu d’Abertis, a l’avinguda de Pedralbes de Barcelona.

Cellnex arribarà a una valoració
de fins a 3.243 milions d’euros
La filial d’Abertis
debutarà en borsa
el 7 de maig vinent
J. M. BERENGUERAS
BARCELONA

Cellnex Telecom sortirà a borsa el 7 de maig a un preu d’entre
12 i 14 euros per acció. La Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV) va aprovar i va registrar
ahir el fullet d’oferta pública de
venda (OPV) i l’admissió a negociació de les accions de la companyia, filial d’Abertis Infraestructuras. Amb aquest preu, l’empresa gestora d’infraestructures de
telecomunicacions quedarà va-

lorada entre 2.780 i 3.243 milions
d’euros.
«En un mercat amb unes dinàmiques molt favorables per a un operador d’infraestructures de telecomunicacions, la sortida a borsa de
Cellnex Telecom ajudarà a impulsar el seu creixement i consolidar
la seva privilegiada posició de lideratge a Europa. Abertis mantindrà
una participació significativa com
a accionista de referència després
de l’OPV, ja que creiem en l’èxit a
llarg termini de la societat», va afirmar Francisco Reynés, president de
Cellnex Telecom i vicepresident i
conseller delegat d’Abertis Infraestructuras.
Abertis col·locarà en el mercat un

total de 127,42 milions d’accions
d’aquesta empresa filial, representatives del 55% del seu capital social.
L’operació contempla la possibilitat
d’ampliar aquesta oferta fins al 65%
del capital depenent de la demanda.
L’OPV de Cellnex es dirigeix exclusivament a inversors qualificats i institucionals, i per aquest motiu no
compta amb un tram per a inversors
particulars.
/ També ahir, Abertis va
completar el trasllat a la seva nova
seu corporativa, un edifici llogat a
Colonial, situat al número 17 de
l’avinguda de Pedralbes de
Barcelona, on s’han instal·lat més de
160 empleats del grup. H
NOVA SEU

