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ΘΕΜΑ: Εξελίξεις αναδιάρθρωσης μετοχικού κεφαλαίου του ενεργειακού Ομίλου Naturgy 

 

Σύμφωνα με εδώ οικονομικές πηγές, το βρετανικό επενδυτικό Ταμείο CVC, μέσω της επενδυτικής εταιρείας 

Rioja Acquisition, συμφερόντων του εν λόγω επενδυτικού Ταμείου CVC, η οποία μετέχει με μερίδιο 20,7% στο 

μετοχικό κεφάλαιο του μεγάλου ισπανικού πολυεθνικού ενεργειακού Ομίλου Naturgy, παρά τις μέχρι πρότινος 

εικασίες για ενδεχόμενη αποχώρηση από το κεφάλαιο της Naturgy, συμφώνησε με μεγάλη κοινοπραξία 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων την αναχρηματοδότηση της πίστωσης, ύψους των 1,62 δισ. Ευρώ, με την οποία 

είχε προβεί στην αγορά της ως άνω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Naturgy το έτος 2018. 

Επισημαίνεται πως είναι η δεύτερη φορά από το 2018 που το Ταμείο CVC προβαίνει σε αναχρηματοδότηση της 

εν λόγω πίστωσης. Η πίστωση έληγε αρχικά το 2023,  με ποσό των 1,95 δισ. Ευρώ, ωστόσο το 2019 το Ταμείο 

CVC επέτυχε την επαναδιαπραγμάτευσή της, την παράταση της λήξης της έως το 2024 και την μείωση του 

ποσού της πίστωσης στα 1,83 δισ. ευρώ. Τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραχώρησαν στη 

συνέχεια άλλα τρία χρόνια έως τη λήξη της πίστωσης, ως το 2027, με το ποσό να μειώνεται περαιτέρω στα 

1,616 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με έγκυρους οικονομικούς κύκλους, το βρετανικό επενδυτικό Ταμείο στέλνει έτσι 

ηχηρό μήνυμα σχετικά με την παραμονή του στον Όμιλο Naturgy και τις μακροχρόνιες προοπτικές της 

επένδυσής του σε αυτόν. 

 

Επισημαίνεται πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης “Géminis”, σχέδιο διαχωρισμού του Ομίλου Naturgy σε δύο 

ανεξάρτητες εταιρείες, είχε ερμηνευθεί από την αγορά ως ένα σχέδιο διευκόλυνσης της απόσυρσης των ξένων 

επενδυτικών Ταμείων που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού. Ωστόσο, η αναθεώρηση του σχεδίου από την 

Κυβέρνηση επέφερε την αναστολή υλοποίησής του, σε μία περίοδο αναζήτησης ασφάλειας και σταθερότητας 

των συνθηκών, των τιμών και της προσφοράς ενέργειας, με τη Naturgy να αποτελεί σημαντικότατο πάροχο  

παροχής φυσικού αερίου για την Ισπανία.  

 

Σημειώνεται ότι το αμερικανικό επενδυτικό Ταμείο υποδομών GIP με μερίδιο 20,6% στη Naturgy δεν έχει ακόμη 

αποφανθεί σχετικά με το εάν επιδιώκει με ενεργό τρόπο την πώληση του μεριδίου του, με την αγορά να εικάζει 

την γαλλική εταιρεία πετρελαίου Total ως πιθανό αγοραστή, σε περίπτωση που το Ταμείο GIP προχωρήσει 

τελικά στην πώληση. Επίσης, ως πιθανοί αγοραστές εμφανίζονται από εδώ πηγές και οι Όμιλοι Criteria Caixa 

με μερίδιο 26,7% στη Naturgy και IFM (επενδυτικό Ταμείο αυστραλιανών συμφερόντων, με μερίδιο 13,9%). 

Πάντως, όπως σημειώνουν εδώ οικονομικές πηγές, το αυστραλιανό επενδυτικό Ταμείο IFM ήδη έχει στείλει 

ισχυρό μήνυμα στην αγορά με την αγορά έξι εκατ. μετοχών αυτή την εβδομάδα, κάτι που του επιτρέπει να 

ξεπεράσει το 13,9% του κεφαλαίου της Naturgy που κατείχε έως τώρα. Σημειώνεται πως η προοπτική του IFM 

όταν ξεκίνησε την προσφορά εξαγοράς πριν από δύο χρόνια, ήταν να αποκτήσει μεταξύ 16% και 22% του 

μετοχικού κεφαλαίου και δύο εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο της Naturgy.  

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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