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Dividendos agravam
dívidadas cotadas
A dívida líquida das cotadas do PSI 20 subiu mais de 2 000 milhões
em seis meses agravando se em quase 10 A subida dos

é uma das explicações para esse aumento do endividamento
Ascotadasnaisabrimam cordões à

este ano parapa

gardividendos
Mas essa maior generosidade
um dos factores que levaram a
aumentodadívidalíquidanos
meiros seis meses do ano
mais de 8 aumentando em

26 300milhões tendoemconta
14empresasdo PSI 20
taram as informações

Esteaumentodadívida
diferençaentredívidaeovalor
caixa e equivalentes ocorreu
período emque as cotadas
nais pagaramdividendos
ao exercício do ano passado
tribuíram cerca de 2 200
deeuros mais20 quenoano
terior E issopesounaevolução
dívida Atítulo de exemplo já
esta relação tende a ser feita
período anual a dívidaé 5 4
superior ao EBITDA gerado
primeiro semestre Noperíodo
mólogo foi de 5 2 vezes

JoãoPereiraLeiteexplica
mais do queos números
a evolução da dívida deve ser
relativamente ao EBITDAou
vendas Eodirectorde
tos do Banco Carregosa
no entanto queesse rácio
tou o que leva a concluir que
aumentodedívidaaindanão se
flectiu em melhoria de vendas
receitas operacionais Parte é
plicada pelo endividamento
pagar dividendos e essa éuma
zão errada

AEDP foi em termos
tos acotadanacionalque
ummaior aumento da dívida
biu 1 000 milhões de euros

16900milhões Entre os
apontados pela empresa
porAntónio Mexia para este
mentoesteveodesembolsode
se 700milhões de euros em
dendos O rácio da dívida
sobre o EBITDA aumenta de
vezespara4 7vezes este ano
entanto jáapós30deJunho
ciou a conclusão da venda da
turgas o que segundo a
resultará numa redução de
de2 300miUiõesda
da EDP ainda este ano

ANavigatorfoi outradas
dasareportar umasubidada
daparapagardividendos
tou quase 100 milhões de
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parapertode740milhões Aem
presa explicou que isso se deveu
essencialmente ao resultadodo
pagamento de dividendos no
montantede 170milhões de eu
ros em Junho O ráciodadívida
líquida sobre o EBITDA subiu
de 1 61 vezes no final de 2016
para 1 84vezes

Entre os maiores aumentos
de dívida esteve ainda a EDP
Renováveis Subiu 355milhões
evolução que foi justificada por
mais investimentos E aRENre
portou um acréscimode 100mi
lhões de euros explicando esse
aumento com a compra da chi
lenaElectrogas JI

DÍVIDA LÍQUIDA
AUMENTA
Valor da dívida líquida em milhões de euros

Face ao final de 2016 a dívida lí
quida das cotadas subiu mais de
2 000 milhões de euros para
26 300 milhões uma subida de
mais de 8 0 pagamento de divi
dendos foi um dos motivos apon
tados por algumas empresas para
essa subida
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