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ÍBEX-35

ELS QUE PUGEN MÉS

10.290,30 PUNTS
-0,62% VARIACIÓ

Sessió de divendres,
20 de novembre del 2015

INDITEX
DIA
AENA

% VAR.

EUROS

+1,24
+0,88
+0,86

33,125
6,088
105,350

ELS QUE BAIXEN MÉS
ABERTIS
INDRA
BANCO POPULAR

-4,18
-3,60
-3,48

14,000
9,591
3,333

RADAR EMPRESARIAL
Infraestructures

Justícia

El fons CVC surt
d’Abertis per
818 milions d’euros

Els joves empresaris
reclamen la supressió
de les taxes judicials

Després d’anunciar la venda de gran
part de la participació a la companyia catalana d’infraestructures
Abertis, el fons de capital risc CVC
va sortir ahir definitivament de
l’empresa presidida per Salvador
Alemany (a la foto) en desfer-se del
6,3% de capital per prop de 818 milions d’euros. Aquesta xifra, que implica un total de 59,79 milions d’accions, també suposa un descompte
de gairebé el 7% respecte al valor
que registraven abans-d’ahir els títols de la companyia.
Abertis va ser l’empresa de
l’Íbex-35 que més va caure ahir, un
4,18% després que el que era fins
ahir el tercer màxim accionista de la
companyia catalana fes pública
aquesta operació. A partir d’ara,
Abertis es queda amb Criteria CaixaHolding i el Grupo Villar Mir com
a únics socis de referència. ARA

La Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de
Catalunya (FAJEEC) va demanar
ahir la derogació de les taxes judicials. L’entitat reclama que se suprimeixin en el camp del dret civil,
contenciós administratiu i social en
el marc estatal, i també les que es
paguen per la prestació de serveis
personals i materials que depenen
de l’administració catalana, perquè
suposen una “flagrant vulneració”
del dret a la tutela judicial. Segons la
FAJEEC, les taxes tenen “afany recaptatori” i dissuadeixen d’acudir
als tribunals. ARA

PERE VIRGILI

Cosmètica

Eurofragance obre
el seu tercer centre
creatiu a Dubai
El fabricant de colònies Eurofragance va inaugurar ahir un centre
creatiu a Dubai que li ha suposat
una inversió de dos milions d’euros, segons va informar la companyia en un comunicat. La superfície té 1.000 metres quadrats, està
ubicada en un clúster empresarial i hi treballaran un total de 23
persones.
Eurofragance ja disposa d’altres
centres d’aquest tipus a Barcelona
i a Mèxic, i preveu obrir-ne un altre
a Singapur. ARA

L’empresa ha tornat al nivell d’ingressos que tenia abans de la crisi. PERE TORDERA

Les bugaderies autoservei
i el rènting impulsen Girbau
ELENA FREIXA

El fabricant de maquinària de bugaderia
industrial Girbau ha trobat noves palanques d’impuls del negoci que li estan servint per créixer en mercats com l’espanyol, que ha patit especialment la crisi. El
grup català treu profit de l’expansió de les
bugaderies autoservei que proliferen a
l’Estat i també assaja un sistema de lloguer de rentadores industrials, un rènting incipient que ha testat al Regne Unit.
En el cas dels punts d’autoservei, el grup
es beneficia de l’experiència adquirida als
EUA, on aquest model està molt implantat i ha sigut clau per al seu creixement en
aquest mercat, segons va explicar a l’ARA
el nou director general de Girbau, Guillem Clofent.
El fabricant de Vic espera un increment de vendes del 15% aquest any fins
a situar la facturació en els 130 milions
d’euros. Amb aquestes xifres, l’empresa
ja supera els nivells d’ingressos previs a
l’esclat de la crisi, que va castigar les vendes amb caigudes superiors al 30%. Una
de les claus de la remuntada ha sigut la diversificació de clients que té l’empresa.
Girbau ven no només a hospitals i residències d’avis, sinó que també acompanya les grans cadenes hoteleres que ne-

cessiten equips potents de bugaderia.
Aquests grans clients, entre els quals destaquen noms com Hyatt o Hilton i també cadenes espanyoles, els han ajudat a
créixer en mercats madurs d’Europa però també els han dut al Carib i, més recentment, a l’Àsia.
Els futurs passos d’expansió internacional de Girbau se centren justament en
el Sud-est Asiàtic, on Clofent projecta noves filials en un futur pròxim. Mercats
com el Vietnam, Corea del Sud, la Xina i
també els Emirats Àrabs són “estratègics”, defensa el directiu. El grup ja factura a l’exterior el 85% de tot el que ven.
Empresa familiar professionalitzada

Guillem Clofent (Sabadell, 1972) és des
de fa poques setmanes el primer director general de Girbau que no surt de la
nissaga fundadora del grup després que
els propietaris decidissin professionalitzar la gestió.
Clofent defensa que la seva actuació
seguirà l’aposta de competir amb qualitat
i no amb low cost. L’empresa, que té 750
treballadors, produeix les seves rentadores i equips a les tres plantes que té a Vic
i en una fàbrica a França.e

Finances

La CECA aplaudeix la
nova normativa per a
fundacions bancàries
La CECA, la patronal de les caixes
d’estalvis que presideix Isidre Fainé, va valorar ahir “positivament” la
nova normativa del Banc d’Espanya
sobre les reserves de les fundacions
bancàries. Aquesta regulació imposa fons de reserva per prevenir situacions de crisi (en el cas de La Caixa requerirà 850 milions d’euros).
La patronal ha afirmat que ha col·laborat “activament” en el procés
normatiu. ARA
Finances

Ana Forner deixa
Barclays per la banca
privada de Citi
La fins ara responsable de banca privada de Barclays a
Catalunya i les
Illes Balears, Ana
Forner, passarà a
formar part de
l’equip de la mateixa branca de negoci de Citi, també com a responsable dels patrimonis al Principat
i a les Balears. ARA

