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Εξαγορές – συγχωνεύσεις στον κλάδο τσιμεντοβιομηχανίας της Νοτ. Αφρικής.
Η νιγηριανών συμφερόντων τσιμεντοβιομηχανία “Dangote Cement” και η νοτιοαφρικανική
“Phambani Group” εξέφρασαν την πρόθεσή τους για την εξαγορά της τσιμεντοβιομηχανίας “PPC”,
που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στη Νότια Αφρική (με μέση ετήσια παραγωγή 8 εκατ.
τόνοι, ενώ διαθέτει συνολικά 11 μονάδες/εργοστάσια σε Νοτ. Αφρική, Μποτσουάνα, Λ.Δ. Κονγκό,
Αιθιοπία, Ρουάντα, Ζιμπάμπουε καθώς και τη θυγατρική “Safika Cement”).
Από πλευράς “Phambani Group” γνωστοποιήθηκε η προσφορά εξαγοράς, η οποία ανέρχεται
σε 6 δισ. ραντ-ZAR (περίπου € 400 εκατ.), προσφέροντας 5,75 ραντ ανά μετοχή για την απόκτηση
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της “PPC” και την τακτοποίηση των χρεών (ύψους 866 εκατ. ραντ,
περίπου € 57,7 εκατ.) που της οφείλει η δεύτερη μεγαλύτερη νοτιοαφρικάνικη τσιμεντοβιομηχανία
“Afrisam”. Επισημαίνεται ότι η “Phambani Group” ελέγχει το 30,5% της “Afrisam” και ασκεί τη
διοίκησή της/management, μέσω συμφωνίας, με τη Δημόσια Εταιρεία Επενδύσεων-PIC, που
εκπροσωπεί το Ταμείο Συνταξιούχων του Δημοσίου, και διαθέτει το 66% της “Afrisam”. Επιπλέον
σε αυτό το εγχείρημά της η “Phambani Group” βρίσκεται σε στενή συνεργασία και με το καναδικό
επενδυτικό όμιλο/fund “Fairfax Africa Investments”.
Από την πλευρά τής “Dangote Cement”, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην
αφρικανική ήπειρο, έκανε προσφορά 6 ραντ, ανά μετοχή, για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών της “PPC”. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της “PPC” έχει πλέον διαμορφωθεί στα 6,35
ραντ ανά μετοχή, με αποτίμηση της αξίας της στα 10,1 δισ. ραντ-ZAR (περίπου € 673,3 εκατ.).
Επίσης η “Dangote Cement”, προσφέρει ανταλλαγή μετοχών και συγχώνευση των δύο εταιρειών με
ταυτόχρονη εισαγωγή της νέας εταιρείας που δημιουργηθεί στο Χρηματιστήριο ΓιοχάνεσμπουργκJSE και στο Χρηματιστήριο της Νιγηρίας (Λάγος).
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε “Dangote Cement” και “Phambani Group” είναι έντονος και
διαρκής, αφού και οι δύο εταιρείες έχουν προσπαθήσει αρκετές φορές, κατά το πρόσφατο παρελθόν,
να συγχωνεύσουν ή να εξαγοράσουν την “PPC”. Ειδικότερα η “Dangote Cement” έχει επιχειρήσει,
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, συνολικά τέσσερεις φορές να συγχωνευθεί με την “PPC” (οι
τελευταίες δύο προσπάθειες έγιναν το 2012 και το 2015), ενώ η “Phambani Group” με «όχημα» το
σχήμα “Afrisam/Fairfax” έχει επιχειρήσει, ανεπιτυχώς, συνολικά δύο φορές να εξαγοράσει την
“PPC” (το 2014 και το 2015). Οι προσπάθειες εγκαταλείφθηκαν κυρίως λόγω των μη ευνοϊκών
επιχειρηματικών συνθηκών (εκκρεμή χρέη, ανεπιτυχή ανοίγματα σε τρίτες αγορές, χαμηλή ζήτηση
προϊόντων).
Η εταιρεία “Dangote Cement” διαθέτει ισχυρή παρουσία σε Νιγηρία, Γκάνα, Καμερούν,
Ζάμπια, Αιθιοπία, Σενεγάλη, Λ.Δ. Κονγκό και Τανζανία (με παρουσία στη Νοτ. Αφρική μέσω
μεριδίου μετοχών ύψους 64% της νοτιοαφρικάνικης “Sephaku Cement”), η “PPC” εκτός από Νοτ.
Αφρική είναι παρούσα σε Μποτσουάνα, Λ.Δ. Κονγκό, Αιθιοπία, Ρουάντα και Ζιμπάμπουε, ενώ τέλος
η “Afrisam” δραστηριοποιείται σε Νοτ. Αφρική, Λεσόθο, Σουαζιλάνδη, Μποτσουάνα, Τανζανία,
Λ.Δ. Κονγκό, Μπουρούντι και Ρουάντα.
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Στο μεταξύ και η γαλλοελβετική “LafargeHolcim”, από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως
τσιμεντοβιομηχανίες, εξέφρασε ενδιαφέρον απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου στην “PPC”, χωρίς
όμως να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες.
Το ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο της “PPC” αφού εξετάσει τις προσφορές της
“Afrisam/Fairfax” και της “Dangote Cement” και διεξάγει συνομιλίες και με τη “LafargeHolcim”,
αναμένεται, στις αρχές Οκτωβρίου τ.έ., να ενημερώσει σχετικά τους μετόχους της “PPC” σε Γεν.
Συνέλευση και κατόπιν προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις/συστάσεις.
Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές τονίζουν τον καθοριστικό ρόλο που θα παίξει, σε
οποιαδήποτε συναλλαγή, η Δημόσια Εταιρεία Επενδύσεων-PIC, που διαθέτει, όπως προαναφέρθηκε,
το 66% της “Afrisam” αλλά και ταυτόχρονα το 15,17% της “PPC”.
Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι τελικά ένας εκ των δύο μεγαλοεπιχειρηματιών που είναι
επικεφαλής των “Dangote Cement” και “Phambani Group”, ο νιγηριανός Aliko Dangote και ο
νοτιοαφρικάνος Phuthuma Nhleko αντίστοιχα, θα καταφέρει τελικά να αποκτήσει τον έλεγχο
της“PPC”, εντείνοντας περαιτέρω τον ήδη σφοδρό ανταγωνισμό, όχι μόνο στην νοτιοαφρικανική
αγορά αλλά και στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
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