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15 de fevereiro de 2019 às 08:00

Investidores apoiam plano do fundo
Elliott
Desde a entrada do fundo de Paul Singer no capital da EDP, as
ações da elétrica já valorizam quase 5%. Voltaram, esta quinta-
feira, a negociar acima do valor oferecido pelos acionistas
chineses, "concordando" com as críticas do ativista.

Paul Singer revelou a sua posição quanto à oferta pública de aquisição

(OPA) sobre a EDP. O investidor ativista considera que a oferta da CTG

não é no melhor interesse da elétrica uma vez que os ativos de

"grande qualidade" estão a ser "subavaliados". E os investidores

concordaram, levando as ações da cotada a superarem, pela primeira
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vez desde outubro, o valor da contrapartida oferecida pelos chineses.  

 

Logo no arranque da última sessão foi conhecida a carta do investidor

"abutre". Paul Elliott Singer criticou a OPA lançada pelos acionistas

chineses, que deixará a empresa portuguesa "mais fraca" e mais

"vulnerável". Além disso, apresentou um plano para valorizar a

empresa. As ações reagiram em alta, chegando a subir 2,89% para os

3,274 euros, o valor mais elevado desde 17 de outubro. Data em que as

ações dispararam mais de 5%, a reagir precisamente à entrada de

Elliott no capital da elétrica liderada por António Mexia.  

 

PUB

Foi, assim, a primeira vez desde outubro que os títulos superaram os

3,26 euros oferecidos pelos chineses. E o "impacto [das críticas do

investidor ativista] deverá ser, certamente, positivo" nas ações da

empresa, considera Paulo Rosa. Até porque, relembra o "trader" do

Banco Carregosa, "explicitamente, a Elliott menciona que a atual

cotação da EDP não corresponde, e �ca aquém, do real valor" da

elétrica. Além disso, "não é de descartar uma revisão em alta da OPA

ou uma OPA concorrente", acrescenta o especialista. 

 

Também Albino Oliveira refere que estas críticas do fundo de Paul
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Elliott Singer "poderão reforçar a ideia de que a CTG terá

provavelmente de rever o preço da oferta caso pretenda ter sucesso".

O analista da Patris Corretora acredita que o posicionamento deste

acionista "reforça o papel/importância da apresentação do novo

plano estratégico como forma de defesa por parte da administração

da EDP no sentido de apontar para um caminho do qual resulte a

expectativa de criação de valor para os acionistas e assim diminua a

probabilidade de a oferta da CTG ter sucesso ao preço de 3,26 euros

por cada ação".  

 

A opinião agora conhecida do Elliott Management coincide com a

partilhada pela EDP após o anúncio da oferta. A administração

liderada por Mexia sustentou que o preço oferecido pelos chineses

não re�ete o valor da empresa nem o prémio de controlo que está

implícito nesta operação. "Estes comentários podem reativar as

expectativas que decorra uma oferta concorrente pela EDP (ou alguns

do seus ativos), ou que a EDP assuma uma estratégia alternativa–

venda de ativos para �nanciar mais investimentos em energia

renovável e reduzir a dívida (estratégia aconselhada pelo fundo

Elliott)", ressalva Steven Santos, analista do BiG.  

 

 Mas, sublinha Pedro Lino, "o fundo Elliott tem apenas 2,29% do

capital de EDP [única comunicação ao mercado] e, como todos os

acionistas, pretende maximizar o valor das suas ações". Algo que

�cou conseguido já nesta primeira sessão. E, desde que entrou no

capital da empresa, em outubro do ano passado, os títulos valorizam

cerca de 5%, tendo mesmo passado a ser a cotada com a maior

capitalização da bolsa (superando a Galp). Contudo, e ainda que "a

presença do fundo Elliott seja importante para realçar o valor que a

EDP pode ter, no �m não fará a diferença se permanecer o único
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minoritário a criticar o valor e oportunidade da OPA lançada pela

CTG", conclui o administrador da Dif Broker. 

 

 
 

 


