Και λιγνίτες και πώληση του 17%
της ΔΕΗ στη συμφωνία με τους
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Του Χάρη Φλουδόπουλου
Μετην έναρξη του διαγωνισμού για την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων προβλέπεται να
ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση του 17% της ΔΕΗ, όπως προβλέπει η συμφωνία της
κυβέρνησης με τους θεσμούς. Η πώληση, για την οποία έχουν εγγραφεί έσοδα για το φετινό
προϋπολογισμό ύψους 100 εκ. ευρώ, για την εταιρεία η οποία έχει εξαιρετικά χαμηλή
χρηματιστηριακή αξία. Θυμίζουμε ότι χθες η μετοχή έκλεισε με απώλειες 6,8% στο 1,92 ευρώ και
κεφαλαιοποίηση στα 445,44 εκ. ευρώ. Η χθεσινή πτώση οφείλεται στη θέση short που πήρε για τη
μετοχή το fund Landsdowne Partners στις τελευταίες συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου.
Εντούτοιςπροκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χαμηλής κεφαλαιοποίησης, η πώληση του
10% προβλέπεται να γίνει μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολόγου. Με βάση τα όσα
προβλέπονται στη συμφωνία, η διαδικασία διάθεσης του 17% αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του 2018.
Εκτόςόμως από τη ΔΕΗ η συμφωνία με τους δανειστές έχει πρόβλεψη και για την πώληση
μεριδίου που κατέχει το Δημόσιο στα Ελληνικά Πετρέλαια. Συγκεκριμένα αναμένεται να εξεταστεί
κατά πόσο η πώληση ποσοστού μικρότερου του 35% που κατέχει το Δημόσιο στην Εταιρεία
μπορεί να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα. Το σενάριο αυτό εκτιμάται ότι φωτογραφίζει την από
κοινού πώληση μεριδίου του Δημοσίου και του έτερου μετόχου (της Paneuropean του ομίλου
Λάτση) που σήμερα κατέχει 45,47%, με στόχο ο στρατηγικός επενδυτής να αποκτήσει μεγαλύτερο
ποσοστό και δικαιώματα στη διοίκηση της εταιρείας που σήμερα ασκείται από κοινού από το
Δημόσιο και την Paneuropean. Σημειώνεται ότι από την πώληση των ΕΛΠΕ στον προϋπολογισμό
του 2018 έχουν υπολογιστεί έσοδα Ύψους 500 εκ. ευρώ , ενώ ακόμη 250 εκ. ευρώ έχουν
υπολογιστεί από την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ. Για τη ΔΕΠΑ εντούτοις θα χρειαστεί πρώτα να
ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με την παρουσία της εταιρείας στην αγορά λιανικής. Για την αγορά
αερίου θυμίζουμε ότι η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει τη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ, της Shell και της ΕΝΙ με στόχο την αποχώρηση της
εταιρείας που ελέγχεται από Δημόσιο και ΕΛΠΕ από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας και την
παραμονή της με ενισχυμένο ποσοστό και δικαιώματα στην ΕΠΑ Αττικής.

Ναθυμίσουμε τέλος ότι για τη ΔΕΗ έχει συμφωνηθεί η πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων,
στις οποίες περιλαμβάνονται - όπως έγινε γνωστό - οι μονάδες Μελίτη 1 με άδεια για κατασκευή
και δεύτερης, καθώς και οι μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

