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IDP

Projecte per al grup
brasiler CobraTecnologia

BONASPORT

El club renova part
de les instal∙lacions

CUATRECASAS

Vuit nous socis de quota
i cinc consellers

Grifols compra el grup de plasma
independentmés gran dels EUA
La firma pagarà 188milions d’euros per IBBI, del qual ara pren el 49%

.

Les novesmàquines del Bonasport

]El grup IDP ha estat l’enginyeria triada
per la multinacional brasilera del sector
de les telecomunicacions Cobra Tecno
logia per elaborar el projecte d’arqui
tectura i enginyeria per a la reforma
i adaptació de 14 filials del Banco do
Brasil situades en onze estats d’aquell
país. Els projectes seran realitzats
íntegrament mitjançant la tecnologia
BIM. / Redacció

]El club Bonasport, centre esportiu
d’alta gamma, localitzat en un entorn únic
a la zona alta de Barcelona, ha presentat
la nova àrea de fitness mentre ha renovat
part del seu interiorisme. Per això hi ha
invertit mig milió d’euros, que s’han
destinat a tecnologia i innovació dels
seus equips d’entrenament de força i
càrdio. La nova sala va ser presentada
el 4 d’abril. / Redacció

]Lafirmad’advocatsCuatrecasashano
menatvuitnoussocisdequota i cincconse
llersen la juntageneraldesociscelebrada
el7 i el8d’abril aMadrid.Elsnomenaments
representen lesprincipalsàrees ioficines
de la firma i reforcenpràctiquesestratègi
quescomeldret financer,mercantil i im
mobiliari, percontinuarambla líniade
creixement “sostingut”delsúltimssis
anys. /Redacció

ROSA SALVADOR
Barcelona

Grifols va anunciar ahir la com
pra d’una participació del 49%
a l’empresanordamericana In
terstate Blood Bank Inc (IBBI),
el proveïdor independent més
important de plasma dels Es
tats Units, per 100 milions de
dòlars (88 milions d’euros). El
fabricant català d’hemoderivats
va explicar en un comunicat a
la Comissió Nacional del Mer
cat de Valors (CNMV) que la
compra és de moment una in
versió financera, però que ha
subscrit una opció de compra
sobre el restant 51% del capital,
pel mateix preu i 10 milions
més de dòlars (8,8 milions
d’euros) com a preu de
l’opció de compra,
que té tres anys
per exercitar, fins
al 2019.
L’operació supo

sarà per a Grifols
una inversió total de
188 milions d’euros i li
permetrà assegurarse el
subministrament del plasma
que produeix IBBI, que ja és un
dels seus proveïdors. Grifols
obté ara al voltant del 90% del
plasma que necessita per a la
producció dels seus propis cen
tres de plasmafèresi als Estats
Units, mentre que compra el
restant 10% a proveïdors inde
pendents, entre els quals IBBI.
Per assegurarse més plasma,
Grifols té també un pla per

obrir nous centres
de plasma als Estats
Units, i passar dels

160 que té actualment a
220 el 2020, un objectiu

que la companyia preveu man
tenir.
Grifols ha realitzat la compra

a través de la seva filial irlan
desa GrifolsWorldwide Opera
tions. La firma va explicar que
la compra està pendent de re
bre l’autorització de les autori
tats de la competència dels
Estats Units, i es podria tancar
en el termini d’un mes. El grup
que presideix Víctor Grífols va

explicar que finançarà l’opera
ció amb els seus fons propis: al
tancament del 2015 tenia en
caixa 1.143 milions d’euros, i lí
nies de crèdit no utilitzades per
valor de 450 milions més, fons
que preveu utilitzar en noves

adquisicions d’empreses que
puguin complementar el seu
negoci.
IBBI és un grup de tres em

preses de propietat familiar
amb seu aMemphis (EUA) que
factura 160 milions de dòlars i
té 23 centres de plasmafèresi
i 9 de recollida de sang, així
com laboratoris repartits en 30
estats. Amb la seva compra,
Grifols reforça el seu perfil
d’empresa nordamericana, on
obté el 67% de la seva factura
ció (de 3.934 milions d’euros el
2015) i té ja lamajoria de la seva
plantilla.c

MARC ARIAS

Elgrups’assegura
mésplasma,perquè
elsseuspropiscentres
solsensubministren
el90%delaproducció

Focalit
zat als EUA.

Víctor Grífols, president
del grup, n’ha impulsat
el creixement amb

la compra d’empreses
nordamericanes

Abantia, Comsa i
la banca busquen
comprador a la
termosolar de les
BorgesBlanques
L. AGUSTINA Barcelona

Abantia, les entitats financeres i
Comsabusquencompradorperal
47,5% del capital de Termosolar
Borges, companyia que ha estat
exclosa de la compravenda de la
unitatproductivadelgrupd’engi
nyeria aplicada (en liquidació),
adjudicat a DominionCieAuto
motive el 17 de març passat. El
problema principal de la termo
solar és que suporta un deute fi
nancer de 80milions del qual han
de respondre solidàriament els
seus accionistes. I ningú no vol
comprarla si no és amb un fort
quitament. Tant Comsa com
Abantia en tenen un 47,5% del
capital i el 5% restant correspon
a l’Institut Català de l’Energia.
En principi, Comsa, que fa unes
setmanes va refinançar el seu
deute, no està interessada a aug
mentar la seva participació en la
termosolar. És per aquesta raó
que la banca n’està buscant un
comprador.
Ahir, l’administració concursal

va presentar la documentació de
finitiva al jutjat mercantil 5 de
Barcelona pel que fa referència a
l’expedient de regulació d’ocupa
ció (ERO), que afectarà finalment
281 treballadors. El procés segue
ix el seu curs encara que s’han
produït diverses impugnacions
per part de la banca contra l’adju
dicació directa i sense subhasta
de la unitat productiva a Domi
nion. Els recursos es basen en
l’existència de possibles oferents
que no van tenir ocasió d’entrar
en la licitació.c
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