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Magnituds i resultats
Els resultats del 2015
estan influïts per les
plusvàlues derivades de
la col·locació en borsa
del 66% de Cellnex, que
eleven el benefici net del
Grup fins als 1.880 milions
d’euros, un resultat
històric.

Magnituds consolidades
El 2015 la consolidació d’un entorn econòmic
favorable ha permès seguir amb la senda de
creixement de l’activitat a Espanya, França i Xile, tot
i que l’activitat de vehicles pesats al Brasil s’ha reduït
significativament.
El Grup continua centrant els seus esforços en
un creixement molt selectiu, amb operacions de
consolidació de la seva posició en societats ja
participades, com ha estat el cas el 2015 de la presa
de control de Túnels i la compra de les participacions
minoritàries de la societat I2000, així com de
l’acord assolit, ja al gener de 2016, per a la compra
d’un 50% addicional d’Autopista Central, SA (Acsa)
després del qual Abertis ha passat a ser el seu únic
accionista. Al Brasil, Partícipes també està treballant
per completar l’adquisició de les participacions
minoritàries d‘Arteris a través d’una oferta pública
d’adquisició.
Seguint amb l’estratègia de focalització i
optimització de la seva cartera d’actius, al maig de
2015 es va dur a terme la col·locació en borsa del
66% del capital social de Cellnex (antiga Abertis
Telecom). El 2015 també s’ha finalitzat el procés
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de desinversió en el sector d’aeroports amb la
venda, a finals d’abril, de DCA, a través de la qual
Abertis mantenia una participació del 74,5% a MBJ
Airports, Ltd. (aeroport de Montego Bay, Jamaica)
i del 14,77% a SCL Terminal Aéreo Santiago, SA
(Santiago de Xile).
Els resultats d’Abertis de l’exercici 2015 estan influïts
per la incorporació de les plusvàlues derivades
de la col·locació en borsa del 66% de Cellnex,
que eleven el benefici net del Grup fins als 1.880
milions d’euros, un resultat històric. Descomptant
els resultats extraordinaris, així com altres efectes
i provisions, el resultat net d’Abertis en termes
comparables creix un 7% respecte de l’any anterior.
El compte de resultats adjunt presenta, pel seu valor
net, els ingressos i despeses corresponents als serveis
de construcció o millora de les infraestructures
realitzats durant l’exercici (479 M€ d’ingressos i de
despeses el 2015 i 689 M€ el 2014) que, a efectes
de presentació en els comptes anuals consolidats
d‘Abertis, es registren de forma separada, atenent al
que estableix la CINIIF 12.

Compte de resultats
(milions d’euros)

Consolidat
2015

2014 (*)

Var.

Ingressos d'explotació

4.378

4.453

-1,7%

Despeses d'explotació

-1.686

-1.544

9,2%

EBITDA

2.692

2.909

-7,5%

-2.756

-1.163

EBITDA comparable i a tipus canvi constant
Dotació amortització i pèrdues deteriorament
Resultat explotació (EBIT)
Resultat financer
Resultat societats posades en equivalència
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats

5%

-65

1.746

-1.116

-726

-41

21

-1.221

1.042

2

-356

Resultat activitats interrompudes

2.721

119

Resultat de l’exercici

1.502

805

378

-150

1.880

655

Interessos dels minoritaris
Resultat accionistes de la societat

-103,7%

-217,2%

86,6%
186,9%

Resultat accionistes de la societat comparable i a
tipus canvi constant

7%

* 2014 reexpressat considerant l’impacte de la classificació de la línia de negoci de telecomunicacions terrestres com a activitat

( )

interrompuda en aplicació de la NIIF 5.
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Els ingressos
comparables creixen un
5%, principalment per
l’evolució positiva del
trànsit i per l’increment
de tarifes.

Ingressos
Els ingressos de les operacions han assolit
els 4.378 milions d’euros, fet que suposa un
decrement de l’1,7% respecte de l’exercici 2014, a
causa, principalment, d’una banda, del fet que la
compensació per garantia de trànsit del conveni de
l’AP-7 ha deixat de tenir impacte en els resultats de
2015 i, de l’altra, a l’evolució del real brasiler, el tipus
de canvi mitjà del qual ha registrat una depreciació
del 18% respecte de 2014. Aquests impactes
negatius s’han vist compensats parcialment per
la bona evolució de l’activitat i per l’impacte de la
revisió de les tarifes mitjanes en les concessionàries
d’autopistes, així com per l’apreciació del tipus de
canvi mitjà del pes xilè, el dòlar americà i el pes
argentí.
Amb una base comparable (és a dir, aplicant el
mateix tractament comptable per l’AP-7 durant
el 2014 i a tipus de canvi constant) els ingressos
de l’explotació creixen un 5%, principalment per
l’evolució positiva del trànsit en l’exercici i per
l’increment de tarifes.
El Grup confirma l‘evolució positiva del trànsit
en les seves autopistes, que segueix creixent
a un bon ritme en els mercats principals de la
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companyia. A les autopistes en el seu conjunt, la
intensitat mitjana diària (IMD) ha experimentat
un increment de l‘1,4% fins a arribar als 21.976
vehicles. En el cas d’Espanya, es consolida el canvi
de tendència després de set trimestres consecutius
de creixement. El 2015, el trànsit a Espanya es va
incrementar un 6,1%, la millor dada dels darrers 15
anys. Destaca l’impuls especial en el trànsit pesat,
amb un creixement superior al 8%. Així mateix,
fora del mercat espanyol, es registren increments
importants a Xile (+8,5%) i França (+1,8%), que
segueixen evolucionant per sobre de les previsions
de la companyia. D’altra banda, el descens en el PIB
i de la producció industrial al Brasil ha portat a un
descens del 2,3% en el trànsit respecte de 2014.
D’altra banda, el sector d’infraestructures de
telecomunicacions satel·litàries també presenta
una evolució positiva, com a conseqüència,
principalment, de l’ampliació de capacitat en les
posicions orbitals.
El 70% dels ingressos d’Abertis ja provenen de fora
d’Espanya. El mercat francès es consolida com el
més gran per al Grup, amb l’aportació del 37% dels
ingressos totals, seguit d’Espanya, amb el 30%. El
Brasil, amb el 18% dels ingressos, i Xile, amb el 5%,
completen les aportacions més rellevants.

Ingressos explotació (milions d’euros)

2015

%

2014 (*)

%

Autopistes

4.159

95%

4.262

96%

215

5%

188

4%

Telecomunicacions
Serveis corporatius i altres
TOTAL

5

0%

3

0%

4.378

100%

4.453

100%

2014 (*)

Ingressos explotació (milions d’euros)

2015

Espanya

1.330

30%

1.447

32%

França

1.612

37%

1.567

35%

Brasil

782

18%

915

21%

Xile

237

5%

208

5%

Resta del món

417

10%

316

7%

4.378

100%

4.453

100%

TOTAL

* 2014 reexpressat considerant l’impacte de la classificació de la línia de negoci de telecomunicacions terrestres com a activitat interrompuda en aplicació de la NIIF 5.

( )

Autopistes (gestió directa)

Km

IMD

% vs 2014

Espanya

1.559

19.231

6,1%

França

1.761

24.021

1,8%

Brasil

3.250

18.187

-2,3%

711

19.257

8,5%

Xile
Resta del món
TOTAL

264

77.919

0,7%

7.545

21.976

1,4%
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+5%

EBITDA comparable

Resultat d’explotació
El marge brut d’explotació (Ebitda) va arribar als 2.692
milions d’euros (-7,5%), tot i que, si descomptem
impactes no recurrents, l’Ebitda comparable va
créixer un 5% més que en l’exercici anterior.
Els resultats operatius del Grup s’han vist afavorits
per la implantació d’una sèrie de mesures de
millora de l’eficiència i de l‘optimització dels
costos d’explotació en què el Grup continuarà
posant l’accent en els propers exercicis. En aquest
sentit, després d’haver finalitzat per sobre de
les expectatives inicials el Pla d’eficiència 20112014, el Grup ha estat treballant en el nou pla
d’eficiències per al període 2015-2017, que ha de

Les provisions registrades pel Grup, d’una banda,
pel deteriorament del saldo de compensació per
trànsit garantit del conveni AP-7 (859 milions
d’euros, sense considerar efecte fiscal) sobre el
qual Abertis i el Ministeri de Foment mantenen
diferències interpretatives i, d’altra banda, pel
deteriorament de part dels actius nets d‘Arteris
(763 milions d’euros) davant l’empitjorament de la
situació macroeconòmica del Brasil, han impactat
negativament en el resultat de les operacions (EBIT).
En termes comparables, l’EBIT ha crescut un 12%.

EBITDA (milions d’euros)

2015

%

2014 (*)

%

Autopistes

2.597

96%

2.816

97%

Telecomunicacions

179

7%

147

5%

Serveis corporatius i altres

-84

-3%

-54

-2%

2.692

100%

2.909

100%

TOTAL
EBITDA (milions d’euros)
Espanya
França

2014 (*)

2015
895

34%

1.092

38%

1.029

38%

1.015

35%

Brasil

456

17%

528

18%

Xile

170

6%

156

5%

Resta del món
TOTAL

58

permetre consolidar les obtingudes fins ara, a més
de continuar amb la millora de l’eficiència operativa
i l’optimització dels costos.

142

5%

117

4%

2.692

100%

2.909

100%

* 2014 reexpressat considerant l’impacte de la classificació de la línia de negoci de telecomunicacions terrestres com a activitat

( )

interrompuda en aplicació de la NIIF 5.

+7%

benefici net comparable

Resultat financer

Resultat activitats interrompudes

El resultat financer net ascendeix a -1.116 milions d’euros,
dels quals -743 milions d’euros són del cost financer del
deute, la qual cosa suposa un cost mitjà del 5,1%, i la
resta (-372 milions d’euros) reflecteixen altres impactes,
com les provisions realitzades per la part corresponent
a l’actualització financera del saldo per trànsit garantit
del conveni de l’AP-7 (-123 milions d’euros), la provisió
per cobrir el risc eventual d’una presentació de demanda
executiva per part de la resta de bancs d‘Alazor (-117
milions d’euros), i els costos de ruptura pagats per les
operacions de refinançament realitzades pel grup HIT
(-92 milions d’euros).

L’aportació de les activitats interrompudes inclou,
principalment, la plusvàlua obtinguda amb l’OPV
de Cellnex (1.741 milions d’euros per la venda del
66% del seu capital social i 925 milions d’euros de
revaloració del 34% de participació mantinguda en
el patrimoni de Cellnex), així com la plusvàlua de 40
milions d’euros obtinguda per la venda de DCA.

Societats postes en equivalència
L’aportació negativa de les societats registrades
pel mètode de la participació és conseqüència
principalment del deteriorament realitzat en l’exercici
sobre la participació mantinguda a Autema per
import de 73 milions d’euros, com a conseqüència de
la modificació unilateral del contracte concessional
realitzada per la Generalitat de Catalunya.

Impost de societats
L’impost de societats ascendeix a 2 milions d’euros,
en incloure l’efecte fiscal positiu associat a les
provisions registrades en l’exercici. Les taxes fiscals
en els principals països on opera Abertis són les
següents: Espanya, el 28% (enfront d’un previ
del 30%); França, 38%; Brasil, 34%, i Xile, 22,5%.
(enfront d’un previ del 21%).

Resultat
El resultat consolidat de l’exercici 2015 atribuïble
als accionistes ha arribat als 1.880 milions d’euros,
un creixement històric del 187% respecte del de
2014. En termes comparables, el benefici net va
augmentar un 7%.

Cash flow
Durant 2015 Abertis ha generat un cash flow brut
(abans d’inversions i pagament de dividends) de
1.527 milions d’euros.
El cash flow del Grup és suficient per sostenir el pla
d’inversions que està duent a terme la companyia
per millorar la infraestructura dels seus actius i
permet també a la companyia mantenir un dels
seus pilars estratègics principals, la remuneració a
l’accionista.

Cash Flow
brut (M€)

2015 2014 (*)
1.527

1.444

%
5,8%

( )
* 2014 reexpressat considerant l’impacte de la classificació de
la línia de negoci de telecomunicacions terrestres com a activitat
interrompuda en aplicació de la NIIF 5.
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Patrimoni Net Consolidat

Balanç
Els actius totals a 31 desembre 2015 arriben als
25.739 milions d’euros, la qual cosa suposa una
reducció del 7% sobre el tancament de l’exercici
2014 reexpressat, principalment, per l’impacte dels
deterioraments realitzats en l’exercici, l’impacte
de la depreciació al tancament del real brasiler i
l’impacte per la compra d’accions pròpies després
de l’OPA realitzada sobre el 6,5% del seu capital
social.
Del total d’actiu, al voltant d’un 53% correspon a
immobilitzat material i altres actius intangibles
(bàsicament, concessions) en línia amb la naturalesa
dels negocis del Grup relacionats amb la gestió
d’infraestructures, i s’ha reduït lleugerament en
l’exercici com a conseqüència de les desinversions i
els deterioraments realitzats.

actiu

68% Immobilitzat material i
intangible
32% Altres actius
(sense incloure fons de comerç 53%)
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El patrimoni net consolidat ha assolit els 5.349
milions d’euros, un 10,7% inferior a l’existent al
tancament de l’exercici 2014 reexpressat, afectat
principalment per l‘impacte per la compra d’accions
pròpies en l’exercici (-1.062 milions d’euros,
bàsicament associat a l’OPA sobre el 6,5% del
capital social d’Abertis), l‘evolució negativa de les
diferències de conversió per la depreciació del real
brasiler i les devolucions d’aportacions realitzades a
accionistes minoritaris.
Malgrat l’impacte del dividend complementari de
l’exercici 2014 (-296 milions d’euros), del dividend
a compte de l’exercici 2015 (-311 milions d’euros),
així com de la compra d’accions pròpies (-1.062
milions d’euros), el patrimoni net consolidat sense
considerar les participacions no dominants s’ha vist
incrementat en un 3,6%, principalment pel resultat
generat en l’exercici.

passiu

59% Deute financer
21% Patrimoni
20% Altres passius

ACTIU

Consolidat

(milions d’euros)

2015

2014 *

Actius llarg termini

22.114

23.777

Immobilitzacions materials i intangibles

17.583

19.561

( )

PASSIU

Consolidat

(milions d’euros)

2015

2014 (*)

Patrimoni net

5.349

5.993

Capital i prima

2.830

2.695

Participacions en entitats associades

1.907

933

Reserves

-1.449

202

Altres actius llarg termini

2.624

3.283

Resultat

1.880

655

Interessos minoritaris

2.088

2.845

Actius curt termini

3.625

3.647

Passius llarg termini

17.253

18.552

Altres actius curt termini

1.403

1.405

Deutes financers

13.324

14.726

Efectiu i equivalents

2.222

2.242

Altres passius llarg termini

3.929

3.825

Passius curt termini

3.138

3.079

Deutes financers

1.784

1.668

Altres passius curt termini

1.354

1.411

Actius no corrents mantinguts per a la
venda i operacions interrompudes
TOTAL ACTIU

316

25.739

27.740

Passius vinculats amb actius
mantinguts per a la venda i operacions
interrompudes
TOTAL PASSIU

116

25.739

27.740

* 2014 reexpressat considerant l’impacte de l’entrada en vigor de la CINIIF 21.

( )
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1.074 M€
Inversió al 2015

Inversions
La inversió total del Grup en l’exercici 2015 ha
ascendit a 1.074 milions d’euros. La major part
d’aquesta inversió (el 91%) s’ha destinat a expansió,
principalment a ampliar la capacitat de les
autopistes (especialment, les del Brasil dependents
de l’Estat Federal, i les de França), a la compra del
50% addicional (menys 1 acció) d’I2000 i el 15,01%
de Túnels, i a les inversions d’Hispasat en nous
satèl·lits.
Les inversions operatives més significatives s’han
associat principalment a renovacions de peatges i
modernització de la xarxa existent.
Addicionament, amb data 21 de gener de 2016,
Abertis ha completat un acord de compravenda
amb Alberta Investment Management Corporation
(AIMCo), per a l’adquisició d’un 50% addicional del
capital social d’Autopista Central, SA (Acsa) per 948
milions d’euros.

62

INVERSIONS

OPERATIVA

%

EXPANSIÓ

%

EXPANSIÓ
INORGÀNICA

%

TOTAL

%

(milions d’euros)
Autopistes

91

96%

552

68%

168

100%

812

76%

Espanya

23

25%

28

3%

35

21%

87

8%

França

36

38%

125

15%

0

0%

161

15%

Brasil

24

25%

386

48%

0

0%

409

38%

Xile

5

6%

7

1%

133

79%

145

14%

Resta

3

3%

7

1%

0

0%

10

1%

Satèl·lits

3

4%

250

31%

0

0%

253

24%

Holding

0

0%

9

1%

0

0%

9

1%

95

100%

811

100%

168

100%

1.074

100%

Total
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Gestió financera

E

l 2015 Abertis ha generat un Ebitda de
2.692 milions d’euros (2.909 milions
d’euros el 2014, reexpressat sense Cellnex),
principalment a causa del fet que la compensació
per garantia de trànsit del conveni de l’AP-7 ha
deixat de tenir impacte en els resultats de 2015, així
com a l’evolució del real brasiler, el tipus de canvi
mitjà del qual ha registrat una depreciació del 18%
en l’exercici.
Abertis ha disminuït el seu deute financer net gràcies,
principalment, a l’impacte de les desinversions
realitzades el 2015. D’una banda, la venda del 66%
de Cellnex va suposar una entrada neta de tresoreria
de 2.071 milions d’euros (alhora que, respecte del
tancament de 2014, va deixar de consolidar un deute
net de 329 milions d’euros). D’altra, la venda del
100% de Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias,
SL suposa una entrada neta de tresoreria de 177
milions d’euros.
Addicionalment, l’efecte del tipus de canvi al
tancament del 2015 suposa una disminució del
deute net del Grup de 381 milions d’euros, a causa,
fonamentalment, de la depreciació del real brasiler.
(milions d’euros)
Deute net
Deute net/EBITDA
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La fortalesa financera del Grup ha permès a la
Direcció General Financera acudir als mercats amb
l’objectiu d’optimitzar el perfil de venciments del
deute de la companyia i rebaixar el cost financer.
Destaquen les operacions següents:
Ǧ Ø   Ǐ  ȝțț 
d’euros de deute financer, d’una línia de crèdit
subscrita al novembre de 2014 i venciment al
novembre de 2023, amb l’objectiu de fer front al
venciment, al juny de 2015, de 200 milions d’euros
de deute financer.
ǦǏØ Ǐ   ȜțȢ   
brasilers (aproximadament 25 milions d’euros,
al tancament del 31 de desembre de 2015) amb
venciment el desembre de 2025 i amb un cupó
IPCA 12m+8,17%, realitzada per Planalto Sul.
ǦǏØǏȢȠț
(aproximadament 174 milions d’euros) amb
venciment al desembre de 2016 i amb un cupó CDI
12m+2,00%, realitzada per Arteris.

2015

2014

12.554

13.789

4,7x

4,4x

Ǧ    Ø ï  
per 600 milions d’euros amb venciment a més de
10 anys (març de 2026) i un cupó de l‘1,875%. El
seu import ha estat utilitzat per a la cancel·lació
de préstecs mantinguts amb entitats de crèdit per
import de 581 milions d’euros, el cost mitjà dels
quals era del 4,7%.

Ǧ  ʬ°   
amb entitats de crèdit per un import de 346
milions de dòlars americans (aproximadament
323 milions d’euros) amb venciment al setembre
de 2018, amb un import de 335 milions de dòlars
americans (aproximadament 308 milions d’euros)
amb venciment al desembre de 2022.

Ǧ     Ø ï  
valor de 200 milions d’euros, amb venciment a
10 anys (març de 2025) i amb un cupó del 2,25%.
Aquesta emissió ha estat utilitzada íntegrament,
de forma conjunta amb altres mitjans de
pagament, per dur a terme la recompra de bons
emesos en exercicis anteriors per HIT per import
de 250 milions d’euros amb venciment al març de
2018 i un cupó anual del 5,75%.

Ǧ     Ǐ  Ã 
crèdit sindicada amb venciment al juliol de 2020
per un import total de 200 milions d’euros, dels
quals es trobaven disposats 35 milions d’euros a
tancament de 31 de desembre del 2015.

Ǧ      
entitats de crèdit per un import de 125.282
milions de pesos xilens (aproximadament 166
milions d’euros) amb venciment a l’agost de 2020,
utilitzat per dur a terme la devolució de deute amb
venciment al desembre 2017 per 27.914 milions de
pesos xilens (aproximadament 36 milions d’euros)
i per fer front a l’adquisició en l’exercici del 50%
(menys una acció) d‘I2000.
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Venciment
del deute

> 10 anys 11%

5-10 anys 45%

Estructura financera

Gestió del risc

Seguint les polítiques definides pel Consell
d’Administració, l’estructura financera del Grup
Abertis busca limitar els riscos als quals està exposat
per la naturalesa dels mercats en els quals opera.

Per la naturalesa dels diferents mercats de crèdit
en què operen i es financen les empreses del Grup,
aquest està exposat a riscos de tipus de canvi, tipus
d’interès, riscos de crèdit i riscos de liquiditat.

Quant a la distribució del deute amb tercers, al
tancament de l’exercici 2015 el deute a llarg termini
se situa en el 90% del total, un 1% menys que el
2014. D’altra banda, el venciment mitjà del deute
se situa en 6,1 anys, respecte als 6,0 anys del 2014.

La gestió dels diferents riscos financers està
controlada per la Direcció General Financera,
prèvia autorització del màxim executiu d’Abertis,
en el marc de la política corresponent aprovada pel
Consell d’Administració.

Per minimitzar l’exposició al risc de tipus d’interès,
Abertis manté un percentatge elevat del deute a
tipus fix. Al tancament de l’exercici 2015, aquesta
proporció era del 88%, enfront del 84% del 2014.
El 31 de desembre de 2015, Abertis Infraestructuras,
SA posseeix línies de crèdit el límit conjunt de les
quals ascendeix a 2.475 milions d’euros (2.472
milions d’euros el 2014).
3-5 anys 19%

1-3 anys 15%

Inferior a 1 any 10%

Agència

Data d’avaluació

Qualificació

Perspectiva

Llarg termini

13/05/2015

BBB+

Estable

Curt termini

13/05/2015

F2

30/06/2015

BBB

FitchRatings

Standard & Poor’s
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Llarg termini

Positiva
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(11.866,40 punts) fins al mínim anual del 24 de
setembre (9.291,40 punts).

ls mercats de valors l’any 2015 s’han
caracteritzat per creixements en els
principals índexs borsaris europeus: alemany
(DAX: +9,6%), francès (CAC 40: +8,5%), italià
(FTSE MIB: +12,7%), en contrast ambels índexs
americans principals (S&P: -0,7% i Dow Jones:
-2,2%).

Evolució de l’acció
L’acció d’Abertis va tancar el 2015 en línia amb l’Ibex
35, amb un descens del 7,9%, a un preu de 14,41
euros/acció després de la revaloració del 6,8% de
l’any anterior. Al llarg de l’exercici, el preu màxim de
tancament es va marcar el 26 de gener (17,11 euros) i el
mínim de tancament el 14 de desembre (13,43 euros)

En el cas d’Espanya, a causa de la desacceleració
econòmica de la Xina i algunes economies
llatinoamericanes, i de la incertesa institucional,
l’IBEX 35 va finalitzar en negatiu (-7,2%), després
de la revaloració, l’any passat, del +3,7%. L’índex
s’ha mogut en una àmplia banda al llarg del 2015,
que comprèn desdel màxim anual del 13 d’abril

Abertis tanca el 2015 amb una capitalització de 13.600
milions d’euros i se situa en la catorzena posició en
el rànquing de l’Ibex 35 per capitalització borsària.

Evolució acció Abertis 2015 (ajustada per ampliació de capital alliberada)
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Dividend
Abertis va abonar, al mes d’abril, un dividend
complementari a càrrec de l’exercici 2014 de 0,33
euros per acció, mentre que al novembre de 2015
va fer efectiu el pagament d’un dividend a compte
de l’exercici 2015 per un import brut de 0,33 euros
per acció.

31,0%

37,8%

Abertis es marca com a objectiu oferir als seus
accionistes la millor combinació de creixement
i rendibilitat. L’acció empresarial i les decisions
estratègiques de la companyia s’enfoquen a la
creació de valor per als seus accionistes. A càrrec
del’exercici 2015, Abertis incrementarà la seva
remuneració a l’accionista a través del dividend
(+5,0% DPA) i manté la seva ampliació tradicional
de capital alliberada d’una acció nova per cada vint
d’antigues en possessió.

36,5%

Revaloració de l’acció en borsa

Rendibilitat

El Consell d’Administració d’Abertis ha acordat
proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes
de 2016, que se celebra el 12 d’abril, amés de
l’ampliació de capital alliberada d’1x20, un dividend
complementari a càrrec del’exercici 2015 de 0,36
euros bruts per acció.
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Aquest import, sumat al dividend a compte pagat
al mes de novembre del 2015, suposa una retribució
directa a l’accionista en forma de dividends ordinaris
de 0,69 euros bruts pera l’any 2015, la qual cosa
suposa un import màxim a abonar en concepte
de dividends de 650,8 milions d’euros, un 10%
superior a la quantitat abonada amb càrrec a 2014.
La rendibilitat per dividend al tancament del 31 de
desembre de 2015 ascendia al 4,8%.
En els darrers deu anys, la rendibilitat acumulada
d’Abertis ascendeix al 54%, incloent la revaloració
en borsa, les ampliacions de capital alliberades i la
rendibilitat per dividend, per a un accionista que
hagi comprat a 31 de desembre de 2005 i no hagi
venut les seves accions fins al 31 de desembre del
2015.

Ampliació de capital alliberada
Així mateix, la Junta General d’Accionistes celebrada
el 24 març 2015 va acordar dur a terme una nova
ampliació de capital alliberada, en la proporció
d’una acció nova per cada 20 d’antigues. Entre el
15 de juny i el 29 de juny de 2015 es van negociar
els drets, amb un preu màxim de 0,775 euros i un
mínim de 0,709 euros. El valor teòric del dret va ser
de 0,734 euros.
Les noves accions van ser admeses a cotització el 13
de juliol amb drets polítics i econòmics idèntics que
les accions ja existents.

PAGAMENT DIVIDEND (MILIONS D’EUROS)
1.302,9

TACC: +8,8%
Període 2006-2015

+194%

304,0
+5%

2006
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357,5
+18%

2007

402,2
+12%

2008

422,3
+5%

2009

592,9

+5%

+5%
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2014

537,8

443,4

+10%

+5%

+5%

2010

650,8
564,6

2011

2012

2015

l Dividend a compte
l Dividend complementari
l Dividend extraordinari

Capital social i autocartera
El capital social d’Abertis ascendia, a 31 de desembre,
a 2.830 milions d’euros, constituït per 943.220.294
accions ordinàries representades en anotacions en
compte, de 3 euros de valor nominal cadascuna,
totalment subscrites i desemborsades, i totes elles
de la mateixa classe. La totalitat de les accions es
troben admeses a cotització en les quatre borses de
valors espanyoles.
El 2015 s’ha incrementat el capital social en
44.915.252 accions, la qual cosa ha suposat un
augment de 134,7 milions d’euros, corresponents a
l’ampliació de capital alliberada.
Pel que fa a l’autocartera, al tancament de l’exercici
2015, Abertis era titular directe de 77.840.233
accions, que representa un 8,253% del capital social,
enfront dels 9.425.121 d’accions del 2014 (1,0492%
del capital social a tancament de l’exercici).
De l’increment total d’autocartera el 2015,
61.309.319 accions representatives del 6,5% del
capital social d’Abertis han estat adquirides a través
d’una OPA voluntària parcial formulada per la
societat sobre les seves pròpies accions. El nombre

total d’acceptants ha estat de 23.226 i a cada
un d’ells se li ha adjudicat un nombre igual a 660
accions, per a la qual cosa s’han atès íntegrament
les acceptacions amb un nombre d’accions inferior
o igual a l’indicat. D’aquesta manera, s’han assignat
per aquest concepte un total de 8.533.471 accions.
El nombre d’accions sobrant s’ha distribuït de forma
proporcional al nombre d’accions compreses en
cada acceptació, i n’ha resultat un coeficient de
prorrateig de l’11,856133%. D’aquesta manera
s’han assignat per aquest concepte un total de
52.775.801 accions.
En l’arrodoniment de les xifres resultants s’ha
obtingut un nombre d’accions inferior al màxim de
l’oferta, en aplicar les restes un a un, començant per
l’acceptant amb major nombre d’accions ofertes
sense adjudicar, fins al total de 47 accions.
Estructura de l’accionariat
Segons consta als comptes anuals publicats pera
l’exercici 2015, les participacions significatives a
data de tancament del’exercici són: Criteria Caixa,
SAU (22,67%) i Inmobiliaria Espacio, SA (16,06%).

Distribució de la propietat del
capital a 31/12/15

22,67% Criteria Caixa, S.A.U.1
16,06% Inmobiliaria Espacio2
61,27% Free Float
(1) Participació a través de Criteria Caixa, SAU del
15,02% i Inversiones Autopistas, SL del 7,65%.
(2) Inmobiliaria Espacio, SA té aquesta participació a
través de l’estructura següent: 1,74% directament;
13,93% a través d’OHL Emisiones, SAU; 0,38% a
través d’Espacio Activos Financieros, SLU y 0,01% a
través de Grupo Villar Mir, SAU.
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