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There are no translations available.
  

  

Pentru PPF Investments pare să fi sosit momentul  evaluării investițiilor direcționate, cu ceva
timp în urmă, în câteva  afaceri locale. După ce și‑a făcut exitul de la lantul hotelier Continent
al Hotels ,
 apare o întrebare firească: ce urmează?

  

După patru ani de la intrarea în acționariatul lanțului Continental Hotels, PPF Investments a
decis, în septembrie, să iasă din  acționariatul
lanțului hotelier
controlat de omul de afaceri Radu  Enache. Nimic neobișnuit pentru un fond de investiții,
știindu‑se că astfel de investitori stau, de regulă,  între trei și cinci ani într‑o firmă. În cazul PPF
Investments, însă,  unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din Europa Centrală și de
Sud‑Est, 2007 a marcat nu  doar intrarea în acționariatul 
Continental Hotels
, ci și achiziții pe  alte segmente economice de pe piața locală, sectoare strategice chiar, 
precum energie, mai exact gaze. 

Cum au trecut, așadar,  patru ani și de la preluarea distribuitorului de gaze naturale Gaz Sud, 
au apărut informații în piață potrivit cărora PPF Investments și‑ar  pregăti exitul și din această
companie. Fondul, controlat de miliardarul  ceh Petr Kellner, a cumpărat Gaz Sud la sfârșitul lui
2007, pentru suma  de 50 milioane de euro, de la acționarii de atunci, trei persoane  fizice, care
controlau 88% din acțiuni, și firma Dorox Construct, cu o  participație de 12%. Gaz Sud a fost
preluată de fostul deputat PSD  Viorel Gheorghiu, în 2003–2004, de la Gaz Vest, care și‑a
concentrat  proiectele pe zona Ardealului.

Un an mai târziu, în 2008, PPF  Investments făcea o a doua achiziție, pentru suma de 6,5
milioane de  euro, și anume compania Grup Dezvoltare Rețele (GDR), înființată în  2001, cu
rețele de distribuție a gazelor naturale ce trec dincolo de  sudul țării. PPF Investments a
consolidat în tot acest timp afacerile  celor două companii, investind în proiecte de extindere,
prin noi  concesiuni. GDR deține rețele de distribuție a gazelor naturale în  diverse comune din
județele Teleorman, Vâlcea, Suceava și Ilfov.  Compania derulează, în prezent, lucrări noi,
precum cele din Cernica,  Ciulnița, Moeciu, Dărăști, iar altele sunt încă neîncepute. 

„Avem  în plan investiții de 1,7 milioane de euro“, declară Gary Mazzotti, 49  de ani, directorul
general al Gaz Sud, care lucrează de trei ani pentru  PPF Investments. Dar el nu a dorit să
detalieze asupra proiectelor  companiei, ci s‑a rezumat la a dezvălui doar că firma se va
concentra pe  Ilfov. „După întâlnirea Consiliului de Administrație vă pot spune“,  afirmă
managerul. Cehii l‑au numit pe Mazzotti în această funcție în  urmă cu șase luni, în locul lui

 1 / 2



Au vândut hotelul Continental. Ce urmează
Friday, 04 November 2011 11:37

Costin Berevoianu. Englezul, care aruncă  un veritabil „ciao“ cu accent italian, la final de
întâlnire, este  expert contabil acreditat în Marea Britanie și, totodată, specialist în  achiziții și
fuziuni.

  

Pentru a citi si despre insula pe care a vandut-o Bulgaria pe Dunare, accesati  aceasta
sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...
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