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GlobalData:Tranzacþiile
dinconstrucþiiºi imobiliare
auscãzutcu19%
l Fuziunile ºi achiziþiile au dominat piaþa - ca numãr ºi valoarel Primele cinci mari
tranzacþii din industria de profil au generat 86,5% din valoarea totalã a afacerilor
realizate în domeniu, în aprilie

Tranzacþiile din industria con-
strucþiilor ºi imobiliarelor din Euro-
pa a înregistrat o scãdere de
18,99% în aprilie 2022, în compara-
þie cu media ultimelor 12 luni, po-
trivit cifrelor GlobalData, preluate
de designbuild-network.com.

Conform sursei, un total de 64 de
trazacþii au fost anunþate în indu-
stria construcþiilor ºi imobiliarelor
din Europa, în aprilie 2022, în valoa-
re de 5,1 miliarde de dolari, faþã de
79 - media ultimelor 12 luni. Cea
mai importantã afacere a fost pre-
luarea SOCIMI ºi Tree Inversiones
Inmobiliarias de cãtre Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Columbia, în va-
loare de 2,21 miliarde de dolari,
aratã GlobalData.

Dintre toate tipurile de tranzacþii,
fuziunile ºi achiziþiile au fost cele
mai numeroase în aprilie 2022, cu
un total de 46, reprezentând o cotã
de 71,9% în regiune.

Pe locul al doilea s-au situat tran-
zacþiile cu capital privat - 11 afaceri
-, urmate de tranzacþiile cu capital
de risc (venture capital), cu ºapte
tranzacþii. Cele douã segmente au
ocupat o pondere de 17,2%, re-
spectiv 10,9% în totalul tranzacþii-
lor din luna aprilie.

În ceea ce priveºte valoarea tran-
zacþiilor din industria construcþiilor
ºi imobiliarelor din Europa, tot fu-
ziunile ºi achiziþiile ocupã primul
loc, cu 3,55 miliarde de dolari, în
timp ce tranzacþiile cu capital privat

ºi cele cu capital de risc au totalizat
1,55 miliarde de dolari, respectiv
29,92 de milioane de dolari.

Potrivit GlobalData, tranzacþiile
de top care au avut loc în aprilie, în
industria construcþiilor ºi imobilia-
relor din Europa sunt: preluarea, de
cãtre Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria Columbia, pe 2,21 miliarde de
dolari, a SOCIMI ºi Tree Inversiones
Inmobiliarias; achiziþia, pe 890,46
milioane de dolari, a 75% din The
British Land Co., de cãtre GIC Singa-
pore; afacerea Marshall - Marley, în
sumã de 701,37 milioane de dolari;
preluarea unei divizii a CNH Indu-
strial de cãtre Industrial Opportu-
nity Partners, pe 350 de milioane
de dolari; afacerea Cheyne Capital

Management - Riverstone Living
Holdings, în valoare de 285,24 mi-
lioane de dolari.

Primele cinci mari tranzacþii din
industria construcþiilor ºi imobilia-
relor au generat 86,5% din valoarea
totalã a afacerilor realizate în do-
meniu, în aprilie 2022, conform sur-
sei citate. Valoarea combinatã a
acestor cinci tranzacþii a fost de
4,44 miliarde de dolari, faþã de un
total de 5,1 miliarde de dolari înre-
gistrat în luna aprilie.
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