ATUALIDADES
ferroviárias

Verba entre os 5,8 e 6,2 mil milhões de euros

Alstom adquire Bombardier e cria segundo maior grupo ferroviário
do mundo
O grupo francês Alstom adquiriu a atividade de transportes ferroviários da canadiana
Bombardier por um valor entre 5,8 e 6,2 mil
milhões de euros. Fechado o negócio, a Alstom liderará o segundo maior grupo ferroviário do mundo, com um volume de negócios
na ordem dos 15 mil milhões de euros.
“A Alstom assinou um Memorando de Entendimento com a Bombardier e com o Caisse
de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
com vista à aquisição da Bombardier Transportation”, lê-se no comunicado emitido pelo
grupo ferroviário francês.
Mais se constata que o banco canadiano
CDPQ, que detém atualmente 32,5% da
Bombardier, vai reinvestir na Alstom dois
mil milhões de euros que encaixará com a
venda da sua participação, mais 700 milhões

de euros adicionais, tornando-se assim no
maior acionista da empresa, com cerca 18%
do capital.
Henri Poupart-Lafarge, CEO da Alstom, considera que “esta aquisição melhorará o nosso
alcance global e a nossa capacidade de responder à crescente necessidade de mobilidade sustentável. A Bombardier Transportation

trará à Alstom presença geográfica complementar e presença industrial em mercados
em crescimento, além de plataformas tecnológicas adicionais”. Além disso, o responsável
anunciou que “temos o prazer de receber o
CDPQ como novo acionista de longo prazo,
[um banco que] apoia totalmente a transação
e a estratégia da Alstom”.
A Alstom detalha ainda que esta transação
vai implicar um crescimento de dois dígitos
ao lucro por ação a partir do segundo ano,
e que as sinergias serão de 400 milhões após
quatro e cinco anos.
Recorde-se ainda que esta operação surge
um ano após as autoridades europeias terem vetado uma fusão entre a Alstom e a
Siemens, que teria resultado num novo líder
mundial no setor ferroviário.
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