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DIJOUS, 19 D’OCTUBRE DEL 2017

ACS presenta l’OPA contra
Abertis a través de la seva
filial alemanya Hochtief
a L’oferta de l’empresa de Florentino Pérez és de 18,76 euros per acció i supera
la feta per Atlantia, que paga 16,5 euros a Valora Abertis en 18.580 milions
Eva Garcia Pagán

Comín: “L’EMA
necessita
Barcelona”

BARCELONA

Guerra d’OPA per comprar Abertis. Finalment, a
través de la seva filial alemanya Hochtief –de la
qual des de l’any 2011 té el
control efectiu–, el grup
constructor ACS, del controvertit empresari Florentino Pérez, va presentar ahir una contraoferta
sobre el gestor d’infraestructures Abertis, que supera la presentada per Atlantia i suposa la valoració
de la catalana (ara amb
seu al madrileny Paseo de
la Castellana) en 18.580
milions d’euros. Segons el
document presentat a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV) a mitja tarda,
quan es van suspendre de
cotització tant Abertis,
ACS com de Cellnex, el
grup constructor ofereix
18,76 euros per cada acció
d’Abertis, un preu que està un 13,6% per sobre del
que el grup italià Atlantia
ofereix en la seva oferta
pública d’adquisició d’accions (OPA), que és de
16,5 euros. A més, supera
en un 6% l’última cotització de la companyia de
concessions d’autopistes i
satèl·lits, que ahir mateix,
abans de la suspensió cautelar, estava fixat en 17,70
euros. En el moment de
tancar la borsa, el preu de

a El PSC demana que Comín expliqui els

efectes del procés en el món sanitari

BARCELONA

La presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, presidirà la Taula d’Entitats del Tercer Sector els
pròxims tres anys. Va ser
escollida ahir a la tarda en
una assemblea de l’organisme que aplega més de

El conseller de Salut, Antoni Comín, va afirmar
ahir des de Brussel·les que
no veu “cap contradicció”
entre que Barcelona sigui
la capital d’una República
catalana i “defensar” que
sigui la seu de l’Agència
Europea del Medicament
(EMA). En una roda de
premsa prèvia a l’acte de
presentació oficial de la
candidatura de Barcelona
davant la UE, que va anar
a càrrec de la ministra de
Salut, Dolors Montserrat,
va afirmar que “una negociació amb l’Estat espanyol hauria de permetre
l’ingrés de Catalunya a la
UE” i, per tant, permetre
també mantenir Barcelona com a seu de l’agència
europea. “L’EMA necessita una opció com la de Barcelona. En termes tècnics,
la candidatura de Barcelo-

na és, probablement, imbatible”, ha assegurat Comín, que també va afirmar
que Barcelona és “la millor
opció”. El conseller ha recordat que un dels objectius del trasllat de l’EMA és
la retenció del talent i que,
en aquest sentit, la capital
catalana
“garanteix”
aquest objectiu. “Barcelona és la ciutat que més garanteix que l’EMA sigui
l’EMA”, ha sentenciat.
Per la seva part, el grup
parlamentari del PSC ha
demanat la compareixença del conseller Antoni Comín al Parlament de Catalunya perquè expliqui
quins són “ els efectes del
procés independentista
en el sector sanitari a Catalunya i, concretament,
en la candidatura de Barcelona com a seu de
l’Agència Europea del Medicament i en la sortida de
Catalunya d’empreses del
sector”. ■

Francina Alsina, presidenta
del Tercer Sector ■ EL PUNT AVUI

nya, ha presidit una comissió gestora provisional.
L’assemblea també va
triar ahir els dotze membres de la junta directiva
entre dinou candidatures.
En aquesta etapa, a la junta hi haurà representants
de Càritas, el Comitè Català de Persones amb Discapacitat,
Confederació
ECOM, Creu Roja, Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, Entitats Catalanes d’Acció Social, Federació Contra el Càncer, Fed
Empreses d’Inserció, Fed
Salut Mental, Fundació
Catalana de l’Esplai i Fundació Pere Tarrés. ■

Redacció
BRUSSEL·LES

Instal·lacions d’Abertis a l’avinguda de Pedralbes de Barcelona ■ ORIOL DURAN

l’acció havia pujat fins als
18,84 euros.
A banda d’això, l’OPA
presentada per l’empresa
del president del Real Madrid preveu també un bescanvi d’accions a raó de
0,1281 títols de nova
emissió de Hochtief per
cada acció d’Abertis, amb
el limit, això sí, que només
afectarà el 19,5% del capital de la companyia.
Hochtief ha presentat
un aval de JP Morgan per
valor de 14.963 milions
d’euros, que seria la part
de l’oferta que es planteja
pagar en efectiu. Quant al
pagament en accions,
Hochtief farà una ampliació de capital de 3.670 milions d’euros a la qual no

La xifra

—————————————————————————————————

18,84

euros es van pagar per cada
acció d’Abertis ahir en el moment de tancar mercats. L’acció es va revalorar un 7,02%.

està previst que hi vagi
ACS, que ara té el 71,72%
del capital i que el reduiria
fins al 50%.
L’empresa de Florentino Pérez no és l’únic pretendent que li ha sortit, a
Abertis, que el 15 de juny
passat ja va rebre una oferta pública voluntària d’adquisició (OPA) per la tota-

Francina Alsina presideix
la Taula del Tercer Sector
Sònia Pau

El conseller de Salut, Antoni Comín, durant la seva
intervenció ahir a Brussel·les ■ SALUT

3.000 entitats no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social.
L’altra candidatura a la
presidència era la de Núria
Carrera, exregidora de
l’Ajuntament de Barcelona i exdegana del Col·legi
de Treball Social i que es
presentava per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques. Alsina va

aconseguir el vot de quinze federacions i Carrera,
de tretze.
Alsina, que és pèrit calligràfic judicial i voluntària
d’Arrels Fundació des de fa
gairebé 30 anys, ja va formar part de la junta directiva de la Taula entre els
anys 2007 i 2009. Després
de ser escollida, va declarar que té la intenció de

litat del seu capital social a
càrrec d’Atlantia, de la família Benetton. L’oferta
va ser finalment aprovada
per la CNMV el 9 d’octubre
passat, però amb la contraoferta d’ACS el termini
d’acceptació queda de moment suspès. Ahir mateix,
Atlantia ja preveia millorar la seva oferta inicial i
assegurava que tenia la capacitat financera per llançar, en els pròxims mesos,
una OPA millorada i “més
competitiva”.
Si prosperés la compra
de Hochtief, la seu es fixaria a Essen, Alemanya, i el
nou grup estaria present
en 40 països i generaria
uns ingressos de 24.800
milions. ■

treballar perquè “tothom
se senti a gust a la Taula. I
evitar la sensació que hi ha
hagut guanyadors i perdedors”.
Les eleccions arriben
després d’una etapa complicada a la Taula, on a mitjan juliol va dimitir el llavors president, Oriol Illa, i
també la junta directiva.
Entre les 35 federacions
que la formen n’hi havia
que volien promoure una
moció de censura a Illa allegant que sovint no seguia
les línies d’actuació marcades de la junta. En els últims tres mesos, Enric Morist, de Creu Roja Catalu-

