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Секторът на придобивания в България се събужда

Появяват се все по-атрактивни компании за покупка, смятат
консултанти

От Дневник
Последна промяна в 23:06 на 08 юни 2011, 631 прочитания, 1 коментар

"Не бих казал, че това е признак за съживяване, а по-скоро се преструктуриране на бизнеса"

Ивайло Симов, "Глобал файнънс"

"Икономиката се раздвижва и със сигурност до края на годината ще има още сделки"

Илиян Скарлатов, "Кей Би Си Секюритис" - България

През последните няколко месеца сделките по придобивания в България се активизираха, като вчера

беше обявена и продажбата на един от големите търговски центрове в София Mall Sofia за 100 млн. евро.

Тя пък беше предшествана от някои малки и средни сделки.

Раздвижването на икономика е причината за това, а до края на годината със сигурност ще бъдат

сключени още. Това смятат представители на финансовия сектор в България, които наблюдават и

участват в консултирането или придобиването на компании. Според тях в момента има интерес към

различни активи в България, не само към имотите.

Освен това се появяват и сделки за фирми в добро финансово състояние, макар все още да има закъсали

финансово компании, които си търсят купувач. Сделките се сключват вече във всички сектори на

икономиката от финансовия, през сигурността, имотите и рекламата.

Виктор Манев, управляващ партньор в консултантската компания "ММ Консулт", обясни, че сключените

сделки са били подготвяни от доста време, но пазар за качествените активи винаги има. "Раздвижването

е съвсем нормален интерес към качествени активи", каза Манев.

Преди дни стана ясно, че компанията за услуги в сигурността "ВИП Секюрити" купува "3С СОТ", а в

последния си брой в. "Капитал" съобщи, че "Белла България" е купила производителя на млечни

продукти "Фама". Това са само част от сделките през последните месеци, които се случват точно в

периода, когато българската икономика показа признаци на възстановяване и ръст на брутния вътрешен

продукт.

Според Ивайло Симов, управител за България на фонда за дялов капитал "Глобал файнънс", всички

скорошни сделки са различни, но тази за придобиване на охранителната "3С СОТ" е може би

единствената, която дава положителен сигнал за раздвижване на пазара. "Не бих казал, че това е

признак за съживяване, а по-скоро се преструктуриране на бизнеса.", добави обаче Симов.

Към този ти сделки е продажбата на дела от 49.99% на AIB в Бългагро-американска кредитна банка.

Купувач е инвестиционното дружество на Цветелина Бориславова "Сиайсиеф". Сделката обаче

продиктувана от изискването на ирландското правителство AIB да се раздели с част от задграничните си

поделения, като част от оздравителния план на банката.
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Изпълнителният директор на "Кей Би Си Секюритис" - България, Илиян Скарлатов коментира, че

икономиката се раздвижва и възстановява от 8-9 месеца и със сигурност до края на годината ще има още

сделки. Манев също е на мнение, че ще видим още сравнително големи сливания и придобивания.

Според Симов със сигурност сделки ще има на телеком пазара, както и в областта на рециклирането,

свързано със зелен бизнес. Манев обясни, че в момента инвеститорите не се вълнуват от определен

сектор, от различни работещи и печеливши бизнеси. "Всички сектори в България са атрактивни сега",

смята Скарлатов.

Той обясни, че кризата е отрезвила малко българския бизнес и цените за продажба вече не са нереално

високи, а, от друга страна, чуждите инвеститори също са склонни да дават повече пари. При повечето

сделки цени не са обявени и е трудно да се определи на какви нива спрямо печалбата се сключват те.

Това дори все още не е ясно и за БАКБ, която е публична, но там до голяма степен цената зависи от

финансовото й състояние и лоши вземания.

"Тъй като сме в началото на излизане от кризата, цените все още са ниски за западни купувачи, където

излизането от кризата се усети по-рано", каза Ивайло Симов. Виктор Манев обаче е на мнение, че все още

има и голямо предлагане на фирми в лошо състояние, за които купувачи трудно ще се намерят.
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