Nota de premsa
Enforteix l’estructura financera del grup

EROSKI REFORÇA EL SEU NEGOCI A
CATALUNYA I BALEARS AMB L’ENTRADA
D’EP CORPORATE GROUP COM A
SOCI AL 50%
 EP Corporate Group (República Txeca) esdevé el nou soci financer
d’EROSKI
 Aquest acord permetrà el rellançament de les inversions i de l’activitat a
Catalunya amb la marca CAPRABO i a Balears amb la marca EROSKI
 Amb aquest acord, EROSKI fa l’últim pas per a l’objectiu de
normalització del deute
Elorrio, 29 de març de 2021.- EROSKI ha arribat a un acord amb el hòlding inversor

EP Corporate Group perquè s’incorpori com a soci paritari en la societat SUPRATUC
2020, que engloba els negocis de Catalunya i Balears. D’aquesta manera, EROSKI
conclou el procés de cerca de soci financer que va engegar al final de 2019 per
enfortir l’estructura financera del grup i el seu posicionament a les dues regions.
L’operació permet a EROSKI millorar la seva posició financera i donar per complert
el compromís d’amortització de deute fixat per a aquest any, en un import superior
al compromès amb les entitats financeres, que impulsarà el rellançament de les
inversions i de l’activitat a Catalunya amb la marca CAPRABO i a Balears amb la
marca EROSKI. La plena efectivitat del tancament de l’operació està subjecta a
algunes

condicions

suspensives,

entre

les

quals

es

troben

determinades

autoritzacions reguladores i contractuals.
El president d’EROSKI, Agustín Markaide, ha valorat l’operació de manera molt
positiva, ja que situa EROSKI on havien planificat. “Sens dubte, amb l’acord assolit
avui culminem aquest procés amb més capacitats. En primer lloc, perquè ens
permet enfortir els recursos i augmentar la nostra capacitat d’inversió, a més de
donar compliment als compromisos d’amortització de deute, tal com hem fet
puntualment. A més, suposa un estímul per la confiança d'EP Corporate Group en el
nostre projecte a futur, ja que aquest acord s’enceta amb un pla de gestió i
desenvolupament acceptat per les dues parts, que permetrà la consolidació dels
nostres mercats, el reforç de la nostra posició comercial i la seva rendibilitat. La
capacitat tractora que ha demostrat tenir el nostre negoci, fins i tot a escala
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internacional, durant el procés de cerca d’un soci confirma que la nostra activitat i
plans per al futur van en la bona direcció”, ha detallat Markaide.
EP Corporate Group és el hòlding d’inversió de Daniel Křetínský i el seu equip
directiu, amb ingressos anuals de més de 10 mil milions d’euros en energia,
infraestructura i mitjans. Daniel Křetínský i el seu soci eslovac Patrik Tkáč són uns
dels principals inversors, entre d’altres, en el sector minorista d’alimentació a
Europa, amb participacions a Metro, Casino Guichard Perrachon i la britànica
Sainsbury’s. “Aquesta transacció marca un pas important per a EP Corporate
Group. Estem entusiasmats d’acompanyar EROSKI en el seu negoci de Catalunya i
Balears, on operen fortes ensenyes amb un potencial molt atractiu. Valorem la seva
organització i donem un suport ple al seu pla d’expansió en aquests mercats.
Esperem contribuir, amb l’experiència i els recursos que tenim, a potenciar el seu
desenvolupament”, ha declarat el CEO d’EP Global Commerce, Marco Arcelli.
Al llarg dels seus més de 50 anys d’història, EROSKI disposa d’experiència en el
desenvolupament conjunt del negoci al costat d’un soci. Aquest és el cas de la seva
activitat actual a Galícia mitjançant la filial Vegalsa-EROSKI, participada també al
50%.
Per a aquesta operació, EROSKI ha comptat amb l’assessorament de PwC Corporate
Finance, Banco Santander i Deloitte Legal. EPCG ha estat assessorat per EY.
CAPRABO
La filial del grup EROSKI a Catalunya, CAPRABO, és l’empresa de supermercats més
antiga d’Espanya i va entrar a formar part del grup EROSKI l’any 2007. Amb
presència inicial a Catalunya, Madrid, Balears i Navarra, la xarxa de CAPRABO fora
de Catalunya, que representava gairebé la meitat (44%) dels seus punts de venda,
es va integrar a la xarxa d’EROSKI o va ser alienada en diverses operacions.
Actualment disposa d’una xarxa comercial de 213 supermercats propis, 80
franquícies i una gasolinera que es concentra a tot el territori català i Andorra, i hi
treballen més de 5.700 persones.
EROSKI BALEARS
Balears és una de les regions estratègiques d’EROSKI, on disposa d’una xarxa
comercial de 107 supermercats propis i 72 de franquiciats, un equip de gairebé
2.500 persones i una comunitat de 377.432 socis i sòcies clients.
Grup EROSKI
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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 s’eleva a 1.624 establiments, entre supermercats,
hipermercats i cash&carry, a més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges i
botigues d’equipament esportiu i el seu supermercat en línia. Així mateix, compta
amb més de 6 milions de socis clients i més de 33.000 socis cooperativistes,
treballadors i franquiciats.
EP Corporate Group
EP Corporate Group (EPCG) s’ha establert recentment com un nou hòlding que
englobarà totes les participacions estratègiques de Daniel Křetínský i el seu equip
directiu, incloent-hi EPH (energia i infraestructura), EPGC (majorista i cash &
carry), CMI (mitjans), ECI (e-commerce) i EPRE (immobiliari). EP Corporate Group
té la seu a Praga, a la República Txeca.
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