Barcelona, divendres 18 de juliol de 2014

Criteria es convertirà en el segon accionista de Suez
Environnement després de bescanviar la seva participació del
24,14% a Agbar per accions del grup francès
- Criteria CaixaHolding rebrà 22 milions d’accions d’una nova emissió de Suez Environnement,
equivalent al 4,1% del capital, més un import de 299 milions d’ euros que podrà destinar a comprar
accions de Suez Environnement en el mercat amb l’objectiu d’aconseguir fins un 7% del capital del grup
francès.
- Addicionalment, en el marc de l’acord global de col·laboració en el mercat espanyol, Criteria comprarà
al
Grup
Agbar
un
15%
de
la
seva
participació
a
Aigües
de
Barcelona.
- Suez Environnement és una companyia líder mundial en la gestió d’aigua i residus, amb unes vendes
de 14.600 milions d’euros i una capitalització a borsa de 7.100 milions d’euros.

Criteria CaixaHolding, entitat 100% de la Fundació Bancària ”la Caixa” que gestiona totes les participacions
accionarials de ”la Caixa”, es convertirà en el segon accionista de Suez Environnement després de firmar un
acord vinculant amb el grup francès per la venda del seu 24,14% a Agbar a canvi de 22 milions d’accions de
Suez Environnement d’una nova emissió, representatives del 4,1% del seu capital, i de 299 milions d’euros en
efectiu.
Com a part de l’acord, Criteria manifesta la seva intenció de destinar part de l’efectiu rebut a la compra d’accions
de Suez Environnement en el mercat borsari, amb l’objectiu d’assolir, segons les condicions del mercat, fins a
un 7% del capital de Suez Environnement, empresa que actualment controla el 75,35% del capital d’Agbar.
Per a la seva part, Suez Environnement facilitarà que Criteria compti amb la representació en el Consell
d’Administració de Suez Environnement, així com en el Comitè d’Estratègia. A la seva vegada, Criteria es
compromet a mantenir la seva inversió en Suez Environnement durant els pròxims 4 anys.
La venda de les accions d’Agbar presentarà un impacte brut poc significatiu en el resultat de Criteria.
En el marc de la històrica col·laboració amb Suez Environnement en el mercat espanyol, l’acord entre Criteria i
Agbar inclou el compromís de Criteria per a adquirir a Agbar un 15% d’Aigües de Barcelona, empresa que
gestiona el cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, i comprar a Suez Environnement un
14,5% d'Aguas de Valencia.
Quan es materialitzi la inversió a Aigües de Barcelona, el seu accionariat quedarà format per Agbar (70%), AMB
(15%) i Criteria (15%). La inversió de Criteria a Aigües de Barcelona reforça el seu compromís i vinculació amb
el desenvolupament d’infraestructures i serveis clau pels 36 municipis que formen l’àrea metropolitana de
Barcelona.
Accionista de referència i soci local
Como a resultat d’aquestes transaccions, Criteria es convertirà en el segon accionista d’un dels líders de gestió
mediambiental a nivell mundial. Des d’ aquesta nova posició, Criteria podrà beneficiar-se de les tendències
macroeconòmiques que apunten al medi ambient com un dels sectors clau en les properes dècades.
Segons Isidre Fainé, president de Criteria CaixaHolding, “la participació directa de Criteria en Suez
Environnement com a soci de referència és la culminació d’una llarga i profitosa relació entre les dues
companyies”. “Criteria guanyarà exposició en una empresa líder del sector mediambiental amb una forta
presència internacional i una base d’ingressos sòlida i diversificada”, afegeix Isidre Fainé. Addicionalment,
mitjançant la presència de Criteria a Aigües de Barcelona, el Grup “la Caixa” mantindrà el seu suport al
desenvolupament de les activitats relacionades amb l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, com ha dut a
terme des de fa més de 20 anys.
Totes les transaccions vinculades a aquest acord han estat aprovades pels òrgans de govern corresponents de
las companyies involucrades. El tancament de les transaccions està previst abans de finals de 2014, una
vegada obtingudes les diferents autoritzacions legals habituals en aquest tipus de transaccions.

Sobre la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (“Agbar”)
Des del 1867, les empreses que formen Agbar han portat el futur a la gestió de l’aigua i del medi ambient, amb
l’aplicació contínua dels nous desenvolupaments, avenços tecnològics i coneixement. Després de més de 145
anys, Agbar és un referent internacional amb presència a Espanya, Xile, el Regne Unit, Turquia, Algèria, EUA,
Mèxic, Brasil, Colòmbia i altres països d’Amèrica Llatina. Agbar s’adequa a les necessitats de les societats a on
participa per a oferir el seu millor servei a 26 milions de persones. A l’any 2013, Agbar va presentar uns
ingressos de 2.036 milions d’euros.
Sobre Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A (“Aigües
de Barcelona”)
L’empresa pública-privada Aigües de Barcelona realitza la gestió eficient del cicle integral del’ aigua, des de la
captació fins la potabilització, transport i distribució. A més, s’encarrega del servei de sanejament i depuració
d’aigües residuals pel seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D’aquesta manera, ofereix servei a prop
de 3 milions de persones amb absolutes garanties sanitàries en els municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona.
La companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat al client; l’excel·lència en la prestació
de serveis; l’aposta per a la innovació i el talent dels seus professionals; la col·laboració amb altres empreses,
entitats i administració pública per generar valor; i el desenvolupament d’un model de negoci sostenible com a
eix estratègic.
Sobre Suez Environnement
Els recursos naturals no són infinits. Suez Environnement (París:SEV, Brussel·les:SEVB) i les seves filials
s’enfronten diàriament al repte de la protecció dels recursos aportant solucions innovadores a les indústries i a
milions de persones. Suez Environnement proporciona aigua potable a 92 milions de persones i serveis de
sanejament a 65 milions de persones, a més d’encarregar-se de la recollida de residus per a 52 milions de
persones. Amb una plantilla de 79.219 treballadors i una presència en els cinc continents, Suez
Environnement és un líder mundial dedicat exclusivament en els serveis de gestió de l’aigua i dels residus. L'any
2013, SUEZ ENVIRONNEMENT va registrar una facturació de 14,6 milions d’euros.
Sobre Criteria CaixaHolding
Criteria CaixaHolding, entitat 100% participada per la Fundació Bancària ”la Caixa”, és la companyia d’inversió
del Grup ”la Caixa” que gestiona participacions a sectors estratègics com el financer, l’energètic, les
infraestructures i els serveis, i que està present en el negoci immobiliari. La companyia busca generar valor
mitjançant la gestió activa de la seva cartera i dels actius.

