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Το master planτης ΔΕΗ για τον ΑΔΜΗΕ προβλέπει ότι τα έσοδα που θα φέρει η πώληση του
διαχειριστή του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί ο υψηλός δανεισμός της εταιρείας,
ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί και ένα μέρος στους μετόχους ως μέρισμα. Υπό την έννοια αυτή
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και μόλις
προχθές ανακοινώθηκε η shortlist που περιλαμβάνει τέσσερις υποψηφίους.
Σύμφωνα με το πλάνο, λοιπόν οι τέσσερις εταιρείες (Terna, Elia, StateGrid και PSP) θα
υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας ώστε αμέσως μετά να ξεκινήσει το duediligence, το
οποίο και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα, προς τέλη Οκτωβρίου.
Τότε θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τις δεσμευτικές προσφορές τους για την
απόκτηση του 66% του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.
Δηλαδή η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή πάει χρονικά για το Νοέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι
για να εγκριθεί η συναλλαγή και να εισπραχθούν τα χρήματα σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο
αυτό θα γίνει στα τέλη του έτους.
Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί σε μία από τις δύο ευρωπαϊκές
εταιρείες
(Terna, Elia) διότι σε περίπτωση που πλειοδοτήσουν οι κινέζοι της China State Grid είναι πολύ
πιθανό να ξαναζήσουμε το σενάριο της Socarκαι του ΔΕΣΦΑ, με τις πολύμηνες καθυστερήσεις
στην έγκριση του deal από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που θέλουν
να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εταιρειών από τρίτες χώρες που αποκτούν ενεργειακές
υποδομές εντός Ε.Ε. προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το λεγόμενο τρίτο ενεργειακό πακέτο, που
προβλέπει το διαχωρισμό των εταιρειών δικτύου από τις εταιρείες παραγωγής και προμήθειας.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ διενεργείται από τη ΔΕΗ, η οποία και είναι
πωλητής και όχι από την κυβέρνηση ή το ΤΑΙΠΕΔ (το Δημόσιο μάλιστα θα αποκτήσει από τη ΔΕΗ
το υπόλοιπο 33% που δε θα διατεθεί στο νέο στρατηγικό επενδυτή).
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