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Цветан Василев вече не е сред кандидатите за австрийската
банка "Хипо"
11:20 | 25 юли 2014 | 4 коментара

Инвестиционната компания "Адвент Интернешънъл" (Advent International) и българско-руски
консорциум, оглавяван от бизнесмена Денис Бареков, от който обаче е отпаднал банкерът
Цветан Василев, са фаворити за покупката на банката "Хипо Алпе Адрия" (Hypo Alpe Adria),
имаща банкова мрежа на Балканите. Това съобщи агенция Ройтерс, цитирайки два свои
източника, запознати със сделката.
Банката "Хипо Алпе Адрия", която беше национализирана от австрийските власти през 2009-а
година след период на неустойчива експанзия в бивша Югославия, ще разпродаде своята
мрежа на Балканите, докато нейните токсични финансови активи бяха вкарани в т.нар. "лоша
банка".
Балканската мрежа на банката, която се състои от шест банки и три лизингови оператори в
Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения и Черна гора, разполага с активи за 8,6
млрд. евро към края на 2013-а година, но с балансова стойност от едва 500 млн. евро.
Банката продължи да губи стойността си през последните почти две години, откакто тя беше
обявена за продажба, като по същото време австрийските политици продължиха да спорят по
въпроса какво да правят с останалата част от банката, която досега е получила държавна
помощ в размер на 5.5 млрд. евро.
Според източници на агенция Ройтерс има седем кандидати за цялата банка или за части от
нейната мрежа на Балканите.
Двата основни претенденти са "Адвент Интернешънъл" в партньорство с Европейската банка
за възстановяване и развитие (ЕБВР) и група български инвеститори начело със Денис
Бареков, собственик на авиокомпания и на бизнес с недвижими имоти, подкрепяни от руската
банка ВТБ.
От българо-руския консорциум обаче е отпаднал мажоритарният собственик на затворената в
България "Корпоративна търговска банка", според източниците на Ройтерс. От плановете си да
се включи в това обединение съобщи в четвъртък и базираната в Лондон инвестиционна
групировка "Милхаус Кепитъл" (Millhouse Capital), собственост на германския бизнесмен Ралф
Дот. Това е станало поради "непреодолими трудности с Бареков".
По-рано през седмицата австрийският вестник "Ди Пресе" съобщи, че именно "Милхаус
Кепитъл", която обаче няма връзка с компанията на руския олигарх Роман Абрамович "Милхаус
ЛЛС" (Millhouse LLC) е един от основните конкуренти на "Адвент" и ЕБВР в сделката за "Хипо".
Според три източника на Ройтерс най-малко един друг участник в търга – "Експобанк" (
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Expobank) на руския бизнесмен Игор Ким, също е наддавала за цялата мрежа на австрийската
банка на Балканите.
Други източник на агенция пък е посочил, че решение за участника, спечелил конкурса, може да
бъде взето още до края на август.
Говорител на "Хипо Алпе Адрия" отказа да коментира участниците в търга, но заяви,
преговорите с потенциалните инвеститори са напреднали.
От своя страна говорител на австрийското финансово министерство посочи само, че "в
момента има интензивни преговори за европейското югоизточно поделение на "Хипо Алпе
Адрия".
ЕБВР и руската банка ВТБ също отказват коментар. На този етап нито "Адвент", нито Денис
Бареков и Цветан Василев бяха открити за коментар по предстоящата сделка, посочва
Ройтерс.
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WWF призова политическите лидери да спасят Пирин от изсичане
15:18, 18 ноември 2016

Половината българи виждат ползи от членството ни в ЕС
14:37, 18 ноември 2016

Стоянка Мутафова бе предложена за "Гинес"
14:24, 18 ноември 2016

Столтенберг: Мирът и сигурността в Европа не са даденост
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AНКЕТА
Какъв трябва да е служебният кабинет?

Какъвто реши президентът
Плевнелиев, това е негово право.

Съгласуван между отиващия си и

Само на Румен Радев и БСП, както

избрания президент, както се

призова Борисов.

договориха двамата.
Темата излишно се експлоатира,
важен е следващият редовен кабинет.
Няма нужда от служебен кабинет, а от

Нямам мнение.
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ново редовно правителство, излъчено
от този парламент.

Вижте резултатите
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