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Acord amb els principals bancs creditors 

EROSKI ARRIBA A UN ACORD AMB LA BANCA 

PER A REFINANÇAR EL SEU DEUTE 

 Amb aquest acord, la companyia aclareix l’horitzó financer per al 

desenvolupament del seu pla de negoci  

 Fins a dia d’avui, EROSKI ha complert tots els compromisos de l’acord 

anterior, vigent fins al juliol d’aquest any, després d’haver reduït el 

deute amb les entitats financeres en 731 M€ en 4 anys i en vora       

1.800 M€ des del 2010 

 En el nou acord, el deute financer queda estructurat en dos trams 

dimensionats d’acord amb el pla de negoci del grup 

 EROSKI finalitza l’exercici 2018 amb un ebitda de 250,7 milions, amb un 

increment en vendes de l’1,3% al País Basc, Navarra, Galícia i Balears  

 

Elorrio, 6 de marzo de 2019.- EROSKI ha arribat aquesta tarda a un acord de 

refinançament amb les entitats bancàries que representen més del 75% del deute 

per refinançar, que ascendeix a un import aproximat de 1.540 milions d’euros. El 

compromís assolit aclareix el seu horitzó financer fins al 31 de juliol de 2024.  

El president  d’EROSKI, Agustín Markaide, ha valorat molt positivament l’acord de 

refinançament que “expressa la renovació de la confiança de les entitats financeres 

en el projecte EROSKI, confiança que s’ha manifestat en tot el procés de 

negociació”. Markaide ha recordat que “EROSKI ha complert tots els compromisos 

de l’acord anterior, vigent actualment fins al 31 de juliol, després d’haver reduït el 

deute amb les entitats financeres en 731 milions d’euros els últims 4 anys i en vora 

1.800 milions des del 2010”. Així mateix, ha destacat que “amb aquest acord 

EROSKI aclareix l’horitzó financer per al desenvolupament del seu pla de negoci 

centrat en l’expansió del model ‘amb tu’ que està proporcionant tan bons resultats 

a la zona Nord, on s’han concentrat fins ara les transformacions i on hem reforçat el 

lideratge, i en l’aportació de solucions que facilitin un consum d’alimentació més 

saludable i més responsable assumint compromisos rotunds en aquesta direcció”. 

EROSKI estendrà aquest acord a la resta d’entitats financeres creditores i confia a 

culminar tot el procés els mesos vinents.  

L’acord permetrà a EROSKI aconseguir un nivell d’endeutament normalitzat a la 

seva finalització en relació amb la capacitat de la companyia de generar un ebitda 

positiu recurrent, que ha mostrat una sòlida estabilitat els últims exercicis. 

Concretament, l’acord de reestructuració aconseguit divideix el deute d’EROSKI en 

dos trams dimensionats d’acord amb el pla de negoci del grup amb un termini de 5 
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anys. Un tram Amortitzable per un import aproximat de 951 milions d’euros, amb 

un tipus d’interès d’EURIBOR+2,5%. I un tram Bullet per un import aproximat de 

586 milions d’euros a un tipus d’interès màxim de 0,5%. 

Així mateix, recull el manteniment de les actuals línies operatives per un import 

aproximat de 372 milions d’euros, que EROSKI ha utilitzat fins ara per a la seva 

activitat ordinària.  

Igualment, l’acord inclou la reorganització societària de les filials mercantils del 

grup EROSKI per àrees de negoci a fi d’optimitzar-ne el resultat i els recursos.  

El director financer d’EROSKI, José Ramón Anduaga, ha destacat la importància de 

l’acord de refinançament i ha mostrat el seu convenciment que “EROSKI podrà 

atendre els compromisos adquirits per als pròxims anys, tal com ha fet fins ara, i 

seguir amb el seu pla estratègic”. També ha recordat que “EROSKI arriba a aquest 

acord després d’un any que culmina amb 250,7 milions d’ebitda, 9 milions més que 

l’any anterior, en què destaca el creixement de l’1,3% de les vendes a les zones del 

País Basc, Navarra, Galícia i Balears, que disposen d’una xarxa comercial 

àmpliament transformada al model comercial ‘amb tu’”.  

D’altra banda, deixa de tenir-se en compte, respecte de l’acord anterior, la 

mercantilització de la cooperativa en cap supòsit. Així mateix, l’acord no inclou 

l’obligació d’efectuar inversions. 

 

Sobre EROSKI 

EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i 

operador de referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i 

Balears. La seva xarxa comercial ascendeix a 1.651 establiments, entre 

supermercats, hipermercats i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines 

de viatges i botigues d’equipament esportiu. Compta amb més de 6 milions de socis 

clients i més de 33.000 socis cooperativistes i treballadors. 
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