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ELS MERCATS

Mediaset
i una bona
setmana
La borsa espanyola va aconseguir aquest divendres encadenar
la cinquena sessió consecutiva a
l’alça i acabar la setmana amb un
augment del 2,58% en cinc jornades fins a situar l’Ibex en els
9.236,1 punts. Mediaset va ser el
gran protagonista de la sessió. La
seva cotització va estar suspesa
de forma cautelar des de les
10.30 hores, a l’espera d’una informació rellevant i sense precisar quan tornaria alparquet. La
CNMV va adoptar aquesta decisió
quan les accions del grup de comunicació es van anotar una pujada del 8,68%. Des de Mediaset
Italia van descartar l’existència
de cap iniciativa destinada a promoure una OPA sobre les accions
de la seva filial a Espanya que no
té actualment. Els més penalitzats de la sessió van ser els bancs,
per la decisió del BCE d’ajornar
qualsevol pujada de tipus.
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L’Ibex

A

9.236,10
+0,73%

TROBADA 3El 67% dels 143 empresaris que van contestar les
preguntes del baròmetre de la
30a Trobada Empresarial al Pirineu preveuen crear ocupació en
els pròxims sis mesos. Així ho
van manifestar en una enquesta elaborada durant la trobada,
inaugurada dijous passat pel
president de la Generalitat,
Quim Torra, i clausurada pel
ministre de Foment, José Luis
Ábalos.
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Advent agafa el
timó de la xarxa de
clíniques Vitaldent
Norwegian estrena la ruta BCN-Chicago
TRANSPORT AERI 3L’aerolínia
de baix cost Norwegian ha iniciat
els vols entre Barcelona i Chicago. És la cinquena ruta de llarg
radi entre la capital catalana i els
EUA que opera la companyia.
Norwegian va iniciar fa dos anys
els seus vols transoceànics des de
Barcelona amb quatre destinacions: a Nova York/Newark, Los An-

geles, San Francisco/Oakland i
Miami/Fort Lauderdale s’hi sumaara Chicago. El vol inaugural
es va realitzar amb un Boeing
787-9Dreamliner, que va sortir
del Prat amb 311 passatgers, la
qual cosa suposa una ocupació
del 91%. La ruta operarà quatre
dies per setmana fins al pròxim
26 d’octubre. J. M. BERENGERAS

MOTOR 3 Advent International
ha arribat a un acord amb JB Capital Markets per prendre el
control de la xarxa de clíniques
de serveis dentals Vitaldent. JB
Capital Markets, presidida per
Javier Botín i que des del novembre del 2016 ha sigut l’accionista majoritari d’aquesta
companyia, es mantindrà en
l’accionariat amb una participació minoritària.

D’OPERADORA DE TELECOMUNICACIONS A TECNOLÒGICA

GUERRA COMERCIAL

El canvi de Telefónica

Facebook no
preinstal·larà
aplicacions
en els Huawei

Álvarez Pallete qualifica el 2018 com l’equador de la transformació H El president
del grup confia que es reflecteixi l’«autèntic valor» en la cotització de les accions
EFE / FERNANDO VILLAR

SARA LEDO
MADRID

El president de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, va defensar ahir davant dels accionistes
l’estratègia de «transformació»
que ha portat a terme l’empresa
per passar d’una companyia de
telecomunicacions a una de tecnològica. En el seu discurs en la
junta d’accionistes, Álvarez-Pallete va assegurar que aquest
canvi es veurà reflectit en el valor de cotització de l’acció.
Pallete va definir l’exercici
2018 com un any «a l’altura»
dels 95 anys d’història de l’operadora, en el qual Telefónica
ha passat l’equador d’aquesta
transformació. «La seva companyia és avui considerablement més forta que fa tres anys,
i estem convençuts que l’autèntic valor es veurà reflectit en la
cotització de l’acció», va afirmar davant dels accionistes.
El president de Telefónica va
presumir d’una inversió de

33Junta 8Álvarez-Pallete i el conseller delegat, Ángel Vilá.
83.000 milions d’euros des de
l’any 2012 i una reducció de
14.000 milions de deute des
que va prendre les regnes de la
companyia (juny del 2016),
però també d’una «atractiva remuneració» per als accionistes,
que es tradueix en un dividend
de 0,4 euros per acció. I això, se-

gons ell, malgrat els sotracs que
suporta la companyia: el recel
dels mercats cap al sector de les
telecomunicacions, les turbulències en els mercats i en les
divises de Llatinoamèrica i el
Regne Unit així com l’atmosfera borsària negativa envers
l’Ibex 35.

Pallete va assegurar que en
els pròxims cinc anys el grup estarà a l’avantguarda en xarxes
de fibra i 5G, serà pionera en
simplificació i eficiència, amb
sistemes 100% digitalitzats,
centrada totalment en el client
i líder en la creació i distribució
de productes i serveis digitals.
«Serà una companyia que actua
com una xarxa profundament
intel·ligent al servei del client
gràcies a la intel·ligència artificial i imbuïda dels valors del nou
món digital», va dir.
Per això és fonamental saber
adaptar-se al canvi, va dir Pallete, que va assenyalar que«mentre s’estén l’esperança de vida
de les persones, s’escurça l’esperança de vida de les empreses. I quan s’analitza quin tret
comparteixen aquelles companyies que sobreviuen apareix un
denominador comú: la capacitat de canvi».«Si nosaltres hem
arribat fins aquí, és perquè vam
saber canviar», va afegir.H
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Facebook ha suspès el subministrament de software per a la preinstal·lació d’aplicacions de la
companyia –Facebook, Instagram i Whatsapp– en dispositius de Huawei a causa del veto
del Govern dels EUA a la marca
xinesa, segons van confirmar a
Efe fonts del sector. Els telèfons
mòbils que no tindran preinstal·lades aquestes aplicacions seran els que es fabricaran a partir
d’ara, tot i que els usuaris poden
continuar descarregant-les al
Google Play «sense cap problema», assenyala Huawei.
La incògnita és què passarà
quan Huawei deixi de tenir accés a la botiga d’aplicacions mòbils de Google en cas que s’apliqui el veto. El Govern de Donald
Trump va anunciar el 20 de maig
un període transitori de tres mesos pel qual aixecava temporalment el veto a Huawei i a les seves empreses filials per preparar
una transició sense presència
del gegant tecnològic xinès. H

