Ideal Standard ще има
нов голям акционер
Един от най-големите производители на керамика за банята
и дома - Ideal Standard International, който притежава и
българското предприятие “Идеал стандарт - Видима”, е пред
основна смяна на собственика си. Групата е на финалната
права да преструктурира задълженията си, за да избегне
неплащането им, а преди дни Европейската комисия одобри
влизането на нов ключов акционер в компанията. Съвсем
скоро контролът над Ideal Standard International, а оттам
и на севлиевското предприятие, ще си поделят една от
най-големите компании за дялови инвестиции - Bain Capital,
основана от американския бизнесмен и политик Мит Ромни, и
хедж фонд от САЩ, специализиран в инвестиции в затруднени
компании - Anchorage Capital LLC.
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> стр. 12

МИНИМАЛНИЯТ КАПИТАЛ НА НЕБАНКОВИТЕ
КОМПАНИИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ СТАВА 1
МЛН. ЛВ. ПРИ 250 ХИЛ. ЛВ. В МОМЕНТА.
ВЪВЕЖДА СЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ
НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
НА КОМПАНИИТЕ. ПО НЕОФИЦИАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ КФН ЩЕ БЪДЕ НОВИЯТ РЕГУЛАТОР
НА НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ.

ЕРП под прицел и
заради таксите за
кабелните оператори

> стр. 13
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Дружествата ще трябва
да докажат на КЗК, че не
притискат интернет
доставчиците с наемите за
стълбовете им. Въпросът беше
повдигнат още в края на 2012
г., а през май миналата година
антимонополното ведомство
образува производство по
искане на сектора.
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ЕС ПРЕДУПРЕДИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК
СРЕЩУ ЕРП-ТАТА. СПОРЕД ПИСМО НА ШЕСТИМА
ПОСЛАНИЦИ ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИТЕ
НА ДРУЖЕСТВАТА ЩЕ ДАДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
НЕГАТИВЕН СИГНАЛ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ.
ПИСМОТО Е ПОДКРЕПЕНО И ОТ ГРЪЦКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ
СИТУАЦИЯТА СЕ СЛЕДИ ОТ ЦЕЛИЯ СЪЮЗ.
> стр. 4

ПЕТКО НИКОЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КЗК

Е ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ АПРИЛ СПРЯМО МАРТ.
ТОВА Е ПЪРВОТО Й ПОВИШЕНИЕ ПРЕЗ
ТАЗИ ГОДИНА. НА ГОДИШНА БАЗА ОБАЧЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА
СПАДАТ ДЕВЕТИ МЕСЕЦ, КАТО ДЕФЛАЦИЯТА
Е 1.6%. > стр. 5

%

ЦЕНА 1.50 ЛВ.

КЪМ 18:00 ЧАСА БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ.

20

+ 0.45%
USD / BGN 1.4273 ЛВ.

0.00%
ЗЛАТО / $1296.6

+ 0.15%
ПЕТРОЛ / $108.41

0.00%

+ 0.18%

SOFIX / 599.76

DOW JONES / 16725.75

КОМПАНИИ И ПАЗАРИ
Ideal Standard ще има
нов голям акционер

СРЯДА
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Американски
хедж фонд
е готов да
преобразува
кредита си в
собственост
и така да
вземе до 50%
от групата

666

млн. евро са годишните
приходи на Ideal Standard
International. Приходите
на българския завод за
2012 г. са 379 млн. лв.

Севлиевското дружество е едно от най-големите в групата | ФОТОГРАФ ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
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Е

дин от най-големите производители на
керамика за банята и
дома - Ideal Standard International, който притежава
и българското предприятие
„Идеал стандарт - Видима“,
е пред основна смяна на
собственика си. Групата е
на финалната права да преструктурира задълженията
си, за да избегне неплащането им, а преди дни Европейската комисия одобри
влизането на нов ключов
акционер в компанията.

Досега едноличен собственик бе Bain Capital
чрез свои фондове. Инвеститорът придоби ISI през
2007 г. срещу 1.7 млрд. долара, като финансира покупката със значително количество дълг.
Пет години по-късно групата се затруднява да посреща плащанията си и по тази
причина започна разговори
с кредиторите за предогоговарянето на условията по
обезпечени облигации за
275 млн. евро. Книжата бяха издадени през 2011 г. с
лихва от 11.75% и падеж
през 2018 г.

Смяната в контрола

Съвсем скоро контролът над
Ideal Standard International
(ISI), а оттам и на севлиевското предприятие, ще си
поделят една от най-големите компании за дялови
инвестиции - Bain Capital,
основана от американския
бизнесмен и политик Мит
Ромни, и хедж фонд, специализиран в инвестиции в
затруднени компании - Anchorage Capital LLC.
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Офертата

Разговорите по преструктурирането текат от месеци. В първата фаза от тях
Bain Capital се договори с
държателя на 60% от дълга - Anchorage Capital LLC,
голяма част от облигациите
да бъдат трансферирани в
капитал, като заедно с това
инвеститорът предостави
допълнително дългово финансиране за групата. Спо-

ред източници на агенция
Bloomberg двете страни са
се договорили трансферът в
капитал да даде на Anchorage контрол до 50% от капитала на групата плюс 50
млн. евро свеж нов заем.
Заради преобразуването
на дълг в капитал в началото на април бе поискано и
одобрение от страна на Европейската комисия. Тя
разреши сделката в края на
април. На практика An-

chorage става съсобственик
на Ideal Standard. Не е ясно
в какви точно размери все
още, но със сигурност достатъчно големи, така че инвеститорът да участва във
важните решения за развитието на компанията.
Новият акционер

За самите Anchorage се
знае малко. Според официалното съобщение на
ЕК компанията е специ-

Българският дял в бизнеса
„Идеал стандарт - Видима“ е сред силните поделения на цялата група, но заради финансовите си разходи работи на загуба последните години. Все още
няма информация за резултите на българското дружество през 2013 г. , но ръководството очакваше 5%
ръст на приходите спрямо двуцифрен растеж година по-рано. Продажбите на „Идеал стандард - Видима“ през 2012 г. бяха 379 млн. лв., или над 12% повече
спрямо година по-рано. Оперативната печалба обаче е била скромна - около 1 млн. лв. След финансовите
разходи обаче компанията е на загуба последните
две години, за които има данни (2012 и 2011 г.).
Общо групата Ideal Standard International пък е имала
666 млн. евро приходи за 12-те месеца до края на юни
2013 г., по данни на Moody’s.

ализирана в инвестиции в
затруднени (т. нар. distress)
активи, като финансира
придобиванията чрез свои
фондове за дялов капитал.
Инвестиционна компания
със същото име, базирана
в Ню Йорк и основана през
2003 г. от бивши служители
на Goldman Sachs, управлява около12 млрд. долара,
като вложенията й само в
книжа на NASDAQ възлизат на 2 млрд. долара в края
на 2013 г., показва справка
на сайта на борсовия оператор. Компанията работи като хедж фонд и инвестира
основно в подценени корпоративни активи, особено
такива в затруднения.
Офертата за замяна на
дълг с капитал, приета от
Anchorage, важеше и за останалите кредитори на Ideal
Standard, но явно до изчитането на крайния срок в средата на април договорката е
била финализирана само с
големия облигационер. Затова е последвала втора
оферта към останалите, подребни, кредитори. Според
информация на агенция
Bloomberg с нея Ideal Standard предлагат на кредиторите си три опция: да обърнат старите си облигации в
нови конвертируеми в капитал дългови книжа или в
заем от типа PIK, при който
лихвите са по-високи, натрупват се във времето и се
изплащат в края на заема, а
не периодично, както при

стандартния кредит. Третата опции позволява на
кредиторите да предоставят нов заем, включително
PIK конвертируеми облигации, в замяна на обръщането на старите им вземания в капитал и участието
им в новото дългово финансиране за компанията
заедно с Anchorage.
Ефектът

Засега не е ясно кога изтича
втората оферта към дребните облигационери. Със
сигурност обаче това означава съществена промяна в
собствеността и финансирането за цялата група на
Ideal Standard. Цялото преструктуриране на задълженията накара агенциите за
кредитен рейтинг Moody’s
и Fitch да свалят рейтинга
на книжата на компанията
до едно ниво над „фалита“
(default), като посочиха, че
според резултата от преговорите с кредиторите могат
да свалят рейтинга на найниското ниво. Те подчертаха и цялостните затрудния на бизнеса на групата
и ликвидните й проблеми
както заради значителното ниво на задлъжнялост,
така и заради стагнацията
в строителния сектор, откъдето идват основните
приходи на групата.
Като цяло с тези промени
Ideal Standard се надява да
си върне финансовото здраве и да продължи напред с
инвестициите и развитието
си. Наскоро от компанията
коментираха пред „Капитал“ само това: „Тази оферта за обмен (на дълг срещу
собственост - бел.авт.) ще
ни позволи да предприемем
по-нататъшни стъпки в нашата мисия да възстановим
бизнеса до пълно финансово здраве“. z

Резултат от търгово предложение от „Балтимор“ ООД
и „А Старт 2000“ ЕООД за закупуване на акциите на
останалите акционери на „Лавена“ АД, гр. Шумен
Във връзка с изтичане срока за приемане на търговото
предложение, отправено от „Балтимор“ ООД и „А Старт
2000“ ЕООД към акционерите на „Лавена“ АД, гр. Шумен
и на основание чл. 157 от ЗППЦК, обявяваме резултата от
проведеното търгово предложение:
Дружество, обект на предложението: „Лавена“ АД, гр. Шумен, с адрес на управление област Шумен, община Шумен,
гр. Шумен 9700, ж.к. Индустриален.
Търгови предложители: „Балтимор“ ООД с адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, ул. Златен рог 2022, ет.6, и „А Старт 2000“ ЕООД с адрес на управление гр.
София, 1407, район Лозенец, ул. „Златен рог“ 20.
Упълномощен инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” №19, ет. 2 и издаден от КФН лиценз за осъществяване
на дейност като инвестиционен посредник №РГ-03-0212 от
09.05.2006 г.
Предлагана цена за една акция: 41.65 лв. ( четиридесет
и един лева и шестдесет и пет стотинки). Брой на лицата
приели търговото предложение:
Брой физически лица приели предложението: 1 брой,
притежаващо 10 броя акции, представляващи 0.004% от
капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД,
гр. Шумен.
Брой юридически лица приели предложението: 0 бр.
Общият брой на акциите придобити от „Балтимор“ ООД в
резултат на проведеното по реда на чл. 149, ал. 6 във връзка
с чл. 149, ал. 1, т. 1 и чл. 148 ж от ЗППЦК търгово предложение е 10 броя акции, представляващи 0.004% от капитала и
гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен.

