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BOLSA

Venda de
25 do retalho
vai valorizar
Sonae
A dispersão em bolsa do negócio de retalho da Sonae vai dar
maior visibilidade a esta unidade de negócio bem como dar
margem de crescimento à casa mãe Os analistas antecipam
ainda uma forte procura na operação

receber mais umaAbolsa de Lisboa vaiempresa até ao final
do ano A Sonae
confirmou esta

quarta feira que vai avançar com a
colocação embolsa da Sonae MC
no quarto trimestre A operação
será destinada a investidores parti
culares e institucionais numa ope
raçãoqueos analistas aplaudem ar
gumentando quevalorizao grupo

A Sonae SGPS prevê oferecer
uma participação minoritária a in
vestidores nãoqualificados e quali
ficados mantendo se o accionista
de referênciada SonaeMC adian
tou a Sonae em comunicado No

mesmo documento emque deu al
guns detalhes sobre adispersão em
bolsa da divisão de retalho a com
panhia anunciou que tem como
objectivo atingir um free floafmí
nimo de aproximadamente 25 e
que esperaque aofertapública ini
cial IPO na sigla anglo saxónica
ocorranoúltimotrimestre de2018
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A intençãodedispersar o negó
cio do retalhojá eraconhecidades
de Maio no entanto desconhe
ciam se osmoldes em que iria de
correr aoperaçãoe se esta seriave
dadaounão apequenos investido
res Para os analistas a estratégia
da Sonae faz sentido adiantando
queo IPO deverá darmaior visibi
lidade ao retalho bem como ajudar
a companhia a diversificar a sua
base de investidores

Acreditamos que o IPO terá
uma sólida procura nacional e in
ternacional porparte de investido
res institucionais e de retalho
adiantou a equipade research do
BiG Osespecialistas destacam ain
da que o IPOdeverátrazernão só
um reforço de capital que por sua
vez permitiráexplorar novas opor
tunidades de crescimento como
também conferirá uma maior au

tonomia e capital independente
com umaestrutura accionistamais

diversificada e política de dividen
dos alinhada com as restantes em

presas do sector de retalho
O portefólio de retalho sujeito

à entrada em bolsa inclui a Sonae
MC o negócio líder demercadona
área de retalho alimentar e a So
nae RP a entidade que gere a pro
priedade imobiliária de retalho da

Sonae Para o Bankinter a opera
ção ofereceumamaiorvisibilida
de sobre estaunidade denegócio o
que poderá impulsionar a sua ava
liação e consequentemente a ava
liação de todo o grupo Ainda as
sim obanco refereque é expectá
vel que a procura dos investidores
se concentre nas acções Sonae
MC Também Rui Bárbara do
Banco Carregosa realça que esta
dispersãovai darmais visibilidade
ao valor das partes permitindo à
Sonae realizar um encaixe com o

seu principal activo
ASonaeRetalho aindanão che

gou aomercado mas a expectativa
é que a empresa venha a ter uma
das maiores capitalizações bolsis
tas doPSI 20 AlbinoOliveira ana
lista daPatris Corretora refere que
a companhia poderáno futuro as
sumir se comoumtítulo importan
te cotado nabolsa portuguesa O
valorimplícito na cotação paraoto
tal do grupo Sonae para este negó
cio cuja colocação embolsa irá ago
ra ter lugar poderá situar se acima
de 1000 milhões de euros mas a
avaliação do mercado poderá ser
superior diz o mesmo analista
Numa nota divulgada em Maio o
Haitongavaliava a empresa em1 8
mil milhões de euros

Quais os activos
que a Sonae vai
dispersar

A Sonae vai dispersar a Sonae MC
e a Sonae SR que detêm o retalho
alimentar e imobiliário do retalho

No primeiro trimestre ambas ge
raram um volume de negócios de
963 milhões de euros

SONAE MC A DONA DO
RETALHO ALIMENTAR

A Sonae MC é líder em Portugal no
segmento do mercado alimentar
através da cadeia de supermerca
dos Continente A Jerónimo Mar

tins é a principal concorrente da
Sonae nesta unidade de negócio
A companhia à semelhança do
que acontece no mercado de dis

tribuição português tem adopta
do uma política de promoções
agressivas com impacto nas mar
gens Porém a empresa
posiciona se como uma das po
tenciais beneficiárias com a recu

peração da economia nacional
devido à sua exposição ao merca
do nacional A Sonae MC possuía
no final de 2017 uma rede de 41
Continente 131 Modelo 96 Bom
Dia 25 Go Natural 295 lojas fran
queadas Meu Super e 222 WeIPs

Oretalho é a principal fonte de re
ceitas do grupo A título exempli
ficativo no primeiro semestre a
Sonae MC representava quase
70 do volume de negócios total
do grupo com as receitas a regis
tar uma significativa expansão ho
móloga de 7 2 com um cresci
mento orgânico de 2 7 refere
a equipa de research do BiG

IMOBILIÁRIO DO
RETALHO NA SONAE RP

Criada em 2009 a Sonae Retail
Properties tinha como objectivo
optimizar a gestão do património
imobiliário de retalho com o ob
jectivo de facilitar o crescimento
dos negócios nesta área As pro
priedades integradas na Sonae RP
tinham um valor líquido contabi
lístico de 908 milhões de euros
em Março deste ano Neste valor
estavam incluídas as 20 lojas Con
tinente 60 lojas Continente Mo
delo e 30 lojas Bom Dia detidas
pela Sonae SR
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