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Villar Mir ven un 5%
de la immobiliària

CLADE

Els beneficis milloren
un 30% el 2015

CARLYLE

]Grupo Villar Mir, a través de la filial

]L’assemblea de Clade, suma d’una dese

]El fons de capital risc Carlyle va encar

Inmobiliaria Espacio, ha posat a la venda
el 5,04% de la immobiliària Colonial, un
paquet d’accions valorat, a preus de mer
cat, en 114 milions d’euros. Després de
l’operació el fons sobirà d’inversió de
Qatar passarà a ser el primer accionista
de la companyia amb un 13,13%, mentre
Villar Mir en continuarà controlant un
9,28%. / Efe

na d’empreses cooperatives (entre les
quals Plana de Vic, Corma, Suara o l’Or
questra Simfònica del Vallès), ha apro
vat els comptes del 2015, any en què ha
registrat un increment del 30,2% dels
resultats (4,8 milions en xifres absolutes).
La facturació, per la seva banda, ha
augmentat un 1,8%, fins els 305 milions
d’euros. / Redacció

El fons col∙loca el 14%
d’Applus i surt de l’empresa

David Cos, president de Clade

MARC ARIAS

regar ahir a Credit Suisse la col∙locació
entre els inversors del 13,97% del capital
d’Applus. A preu del tancament d’ahir,
aquest paquet accionarial valia uns 145
milions d’euros. Quan acabi la col∙locació
d’aquest paquet accionarial, Carlyle haurà
consumat la sortida de la companyia
catalana, adquirida el 2007 per gairebé
1.500 milions d’euros. / Redacció

Noel Alimentaria, Piqué i Puyol
creen una beguda isotònica natural
426 Miles es recolza en una aliança amb Guzmán i una inversió de 2,6 milions

BARCELONA Redacció

MAR GALTÉS
Barcelona

La família Boix Bosch, propieta
ris de Noel Alimentaria–amb seu
a Olot, és una de les empreses
càrnies més grans de la Penínsu
la–, s’ha aliat amb els futbolistes
Gerard Piqué i Carles Puyol per
llançar al mercat la que assegu
ren que és la primera beguda iso
tònica realitzada amb ingredi
ents 100% naturals i sense addi
tius ni conservants artificials,
gràciesalssistemesdecoldpressi
d’alta pressió.
La nova marca es deno
mina 426 Miles –equi
Equip.
valent a 687 quilòme
Xavier Boix, Jordi
tres, que és, segons
Dilmé, Albert Boix,
National Geogra
Gerard Piqué i Salvador
Vergés; a la foto
phic, la distància
mé, al capdavant de
només hi falta
màxima de la qual hi
la gestió, un altre 5%.
Carles Puyol
ha constància que va
L’empresa s’ha cons
haver de nedar una ós
tituït amb un capital de
sa polar, el 2011, per tor
100.000 euros.
nar a terra a causa del desglaç
El projecte es recolza en Co
accelerat pel canvi climàtic–. La Beverage Lab, joint venture aca
marca és una picada d’ullet a bada de crear entre Noel i Guz
l’èpica i un missatge de sosteni mán Gastronomía, que ha co
bilitat, expliquen els fundadors.
mençat a produir aquest mes
La família Boix Bosch (en d’abril –per a 426 Miles i per a
aquest cas, representats per Al tercers– sucs amb el sistema de
bert i Xavier, quarta generació) i premsatge en fred (cold press),
Gerard Piqué ja són socis des del amb una màquina en què han in
2013 a Natrus, la firma d’ham vertit 2,2 milions, a més d’una lí
burgueses naturals impulsada nia embotelladora de 400.000
des de Mas La Carrera per Salva euros. Una vegada produïts els
dor Vergés, i en la qual controlen sucs se sotmeten a un procés de
el capital a terços. Ara, a 426 Mi conservacióperaltapressióHPP
les SL, els Boix Bosch i Piqué te (sense alterar les propietats or
nen un 40% cadascú; Puyol un ganolèptiques i nutricionals) a
10%, Vergés un 5%, i Jordi Dil APA Processing, empresa propi

El Parlament
aprova el fons
de les seccions
de crèdit de
les cooperatives

JUAN CARLOS ORTOLA / 426 MILES

La marca, elaborada
en instal∙lacions
d’APA i CBL a la Zona
Franca, preveu
facturar 1 milió el 2017
etat de Noel. CoBeverage Lab i
APA comparteixen una nau de la
ZonaFrancadeBarcelona. Jordi
Dilmé, que va ser gerent d’APA i
fa un any es va encarregar de la
creació de CoBeverage Lab, ex
plica que “la idea és que 426 Mi
lesesconverteixienundelsprin
cipals clients de CoBeverage”.
La beguda isotònica natural,
en dues versions –dolça i àcida–,
es compon de més d’un 50% de

suc de fruites, aigua mineral na
tural i un 10% d’aigua de mar pu
rificada. “El secret està en l’ela
boració, un sistema respectuós
amb l’estructura de les fruites i
que compleix els requisits que
marca la medicina de l’esport
per a les begudes isotòniques
(aportació energètica, hidrata
ció i reaprovisionament de sals
minerals)”.
426 Miles arribarà als lineals
refrigerats de Caprabo a finals de
juny, “i en paral∙lel creixerem en
centres esportius i gimnasos, i a
la resta de cadenes de distribució
a Catalunya i Espanya”, diu Dil
mé. El 2017 preveuen començar
l’expansió internacional pel sud
d’Europa. “La idea és facturar
1 milió d’euros el 2017”, explica
Dilmé.c

El Parlament va aprovar ahir amb
elsvotsafavordeJuntspelSí,PSCi
Catalunya Sí que es Pot la creació
d’un fons de suport a les seccions
de crèdit de les cooperatives agrí
coles. El fons, que va néixer com un
decret, es tramitarà, no obstant ai
xò, com un projecte de llei per po
der incorporar modificacions du
rant el tràmit. Aquesta era una de
les peticions d’Unió de Pagesos
(UP). El fons neix amb l’oposició
frontal de 26 de les 83 seccions de
crèdit de cooperatives que han
constituït una plataforma contrà
ria al projecte.
Les seccions de crèdit de les coo
perativesfuncionenenpartcomun
banc encara que no ho són. La gran
diferència per als clients és que no
compten amb un fons de garantia
de dipòsits que els permeti recupe
rargairebédeformaautomàticaels
seus estalvis en cas de fallida fins a
un màxim de 100.000 euros.
La nova llei busca augmentar les
garanties amb la creació d’un fons
de suport que es nodrirà amb
l’equivalent al 3% dels dipòsits de
cada secció de crèdit. Amb aquests
recursos es dotarà de liquiditat les
seccions de crèdit que entrin en
col∙lapse però no serà una aporta
ció a fons perdut.
Les cooperatives englobades a la
plataforma han anunciat que no
abonaran el seu 3%. Si tots pagues
sin les quotes es recaptarien uns 18
milions d’euros. D’aquesta quanti
tat, uns 10 milions es destinaran a
ajudar les cooperatives de l’Aldea i
Cambrils.c

