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ΘΕΜΑ: Κυβερνητική αναθεώρηση σχεδίου αναδιάρθρωσης ενεργειακού Ομίλου Naturgy 

 

Αναφορικά με την αναμενόμενη διακοπή υλοποίησης του σχεδίου “Géminis” που αφορά τον διαχωρισμό του 

μεγάλου ισπανικού πολυεθνικού ενεργειακού Ομίλου Naturgy σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες, επισημαίνουμε ότι 

σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της 3ης Αντιπροέδρου της ισπανικής Κυβέρνησης και Υπουργού Οικολογικής 

Μετάβασης κας Teresa Ribera, η Κυβέρνηση όντως έχει προσανατολιστεί σε αναθεώρηση του ανωτέρω 

σχεδίου, διευκρινίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τυχόν διαχωρισμός του Ομίλου Naturgy δεν είναι βολικός κατά την 

δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε και φαίνεται να εξυπηρετεί τους κυβερνητικούς στόχους της εγκράτειας και της 

σταθερότητας των συνθηκών και των τιμών της προσφοράς ενέργειας». Σύμφωνα με την κα Ribera, «σε μια 

τόσο ευαίσθητη στιγμή στην αγορά του φυσικού αερίου, είναι λογικό ως Κυβέρνηση να είμαστε συνετοί και να 

φροντίζουμε το γενικό συμφέρον και δεδομένου ότι η Naturgy είναι η πιο σημαντική εταιρεία που εγγυάται την 

προμήθεια φυσικού αερίου στην Ισπανία, είναι λογικό η Κυβέρνηση να τοποθετείται με εξαιρετική προσοχή σε 

κάθε ζήτημα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο είτε το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της χώρας, ή την 

ασφάλεια της παροχής φυσικού αερίου». 

 

Επισημαίνεται ότι η μελετώμενη διάσπαση του Ομίλου φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας Naturgy αφορά 

την δημιουργία δύο διακριτών εταιρικών δομών, μίας που θα σχετίζεται με κρατικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες 

(διανομή φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, διαχείριση ρυθμιζόμενων υποδομών διανομής και μεταφοράς 

ενέργειας) και μίας δεύτερης που θα απασχολείται σε απελευθερωμένες δραστηριότητες (συμβατική παραγωγή, 

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμπορευματοποίηση ενέργειας και συναφών υπηρεσιών, διαχείριση 

αγορών ενέργειας και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων). Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο “Géminis” είχε ανακοινωθεί 

από την διοίκηση του Ομίλου Naturgy τον παρελθόντα Φεβρουάριο, εν συνεχεία ωστόσο το ξέσπασμα του 

πολέμου στην Ουκρανία και η έκρυθμη κατάσταση που προκλήθηκε στην διεθνή αγορά και τις τιμές φυσικού 

αερίου έχει εμποδίσει την υλοποίηση του σχεδίου σε μία τέτοια συγκυρία.   

  

Σημειώνεται ότι η μετοχική δομή Ομίλου Naturgy στην παρούσα φάση απαρτίζεται από συμμετοχές Ομίλων 

Criteria Caixa (εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με μερίδιο 26,7%), Rioja Acquisition (επενδυτική εταιρεία 

συμφερόντων βρετανικού επενδυτικού Ταμείου CVC, μερίδιο 20,7%), GIP (αμερικανικό επενδυτικό Ταμείο 

υποδομών, μερίδιο 20,6%), Global InfraCo (επενδυτικό Ταμείο αυστραλιανών συμφερόντων, μερίδιο 13,9%) και 

Sonatrach (κρατικός Όμιλος υδρογονανθράκων της Αλγερίας, μερίδιο 4,1%), ενώ μερίδιο 14% των μετοχών 

τυγχάνει ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης.   

 

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο διάσπασης του Ομίλου Naturgy σε δύο διακριτούς εταιρικούς Ομίλους έχει 

ερμηνευθεί σε πρώτη φάση από την αγορά ως ένας τρόπος διευκόλυνσης της μελλοντικής εκροής κεφαλαιακών 

συμμετοχών από το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου, και πιο συγκεκριμένα για σταδιακή «έξοδο» των 

επενδυτικών Ταμείων GIP και CVC, με ταυτόχρονη διατήρηση της παρουσίας του Ομίλου Criteria Caixa -του 

μεγαλύτερου μετόχου της Naturgy- που θα παρέχει στην ισπανική Κυβέρνηση τις απαιτούμενες διασφαλίσεις 

σταθερότητας όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας. Η σημερινή οπτική της ισπανικής Κυβέρνησης, όπως 
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διατυπώθηκε από την κα Ribera, εστιάζει σε δυνητική σταδιακή έξοδο των επενδυτικών Ταμείων από το μετοχικό 

κεφάλαιο και είσοδο βιομηχανικών εταίρων στον Όμιλο Naturgy, οι οποίοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος 

συμμετοχής.  

 

Πηγές της Naturgy εκτιμούν ότι η διαφαινόμενη αναθεώρηση από την εκτελεστική εξουσία του αρχικού σχεδίου 

διάσπασης του Ομίλου ανοίγει ένα νέο στάδιο για την ανάπτυξη της εταιρείας σε στρατηγικό επίπεδο, 

προβλέποντας την αντικατάσταση -πλήρως ή εν μέρει- των συμμετοχών των επενδυτικών Ταμείων GIP και CVC 

από νέους εταίρους με περισσότερο βιομηχανικό αντικείμενο δραστηριότητας. Βεβαίως, στην παρούσα φάση η 

στάση που θα κρατήσουν τα επενδυτικά Ταμεία είναι μάλλον αμφίβολη δεδομένου ότι αυτά δεν έχουν 

γνωστοποιήσει τις προθέσεις τους, ιδιαίτερα δε η στάση του αυστραλιανών συμφερόντων Ταμείου IFM, το οποίο 

πριν ένα έτος αύξησε το μερίδιο συμμετοχής του στη Naturgy σε 13,9% (μέσω Ομίλου Global InfraCo), στο 

πλαίσιο προσφοράς εξαγοράς που πραγματοποίησε για απόκτηση μεριδίου έως 22%. Υπενθυμίζεται ότι στις 

δημοσιεύσεις του ισπανικού οικονομικού Τύπου αναφέρεται η είσοδος και του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού 

Total στο κεφάλαιο της Naturgy, συγκεκριμένα στο κομμάτι διανομής και πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στην 

Ισπανία, αλλά και του ισπανικού πετρελαϊκoύ / πετροχημικού / ενεργειακού κολοσσού Repsol ως 

ενδιαφερόμενου για το κομμάτι των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της Naturgy. 

 

Γεγονός είναι πάντως ότι η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του Ομίλου Naturgy και τις ακριβείς περί αυτού 

προθέσεις της ισπανικής Κυβέρνησης και των επενδυτών έχει δημιουργήσει σχετικές ανησυχίες στις αγορές και 

ορισμένους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως η Standard & Poor’s που βαθμολογεί αρκετά χαμηλά το αξιόχρεο 

του ισπανικού Ομίλου, παρά το γεγονός ότι αυτός σταδιακά αποσβένει παλαιότερα εκκρεμή χρέη του.  

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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