Walmart szuka inwestora dla brytyjskiej sieci Asda. Rozważa
też emisję akcji
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Walmart po nieudanej próbie sprzedaży sieci Asda konkurencyjnej Sainsbury's – transakcję
zablokował brytyjski regulator rynku CMA – zmienia strategię i poszukuje inwestora.
Amerykański gigant rozważa też emisję publiczną akcji IPO.
Walmart i Asda wydały wspólne oświadczenie, w którym przyznają, że trwają poszukiwania
strategicznego inwestora dla brytyjskiej sieci, jednej z Big Four na tamtejszym rynku. „Możemy
potwierdzić, że rozważamy obecnie szansę na pozyskanie podmiotu, który wspólnie z Walmartem
zainwestuje w sieć Asda, wspierając i przyspieszając realizację strategii tego detalisty i ułatwiając
mu osiągnięcie długofalowych sukcesów” – czytamy w oświadczeniu, z którego wynika, że Walmart
nie zamierza wycofać się całkowicie z tego biznesu i woli pozostać udziałowcem mniejszościowym.
„Wspólnie prowadzimy rozmowy z małą liczbą zainteresowanych stron, które podzielają nasze żywe
zaangażowanie w rozwój firmy i wyznają podobne wartości” – czytamy dalej.

Walmart i Asda podkreślają, że żadne decyzje nie zostały jak dotąd podjęte i zastrzegają, że nie będą
komentować przebiegu rozmów do czasu, gdy ewentualnie zapadną bardziej konkretne ustalenia, o
czym jednak w pierwszej kolejności poinformowani zostaną pracownicy sieci.
Rozważana jest także opcja ogłoszenia pierwszej oferty publicznej IPO sprzedaży akcji spółki.
„Mocno wierzymy, że IPO jest atrakcyjnym długoterminowym celem dla sieci Asda. To świetny
biznes, z jasno zdefiniowaną strategią, a Walmart jest zdeterminowany, by zapewnić środki i
wsparcie dla tej strategii. Wynika to z jasno zdefiniowanej polityki międzynarodowej Walmarta, w
ramach której spółka wspiera rozwój mocnych biznesów lokalnych” – zapewnia amerykański
detalista w oświadczeniu.
Przypomnijmy, że przez niemal dwa lata Walmart prowadził negocjacje z brytyjską siecią
Sainsbury's, w sprawie przejęcia przez nią konkurencyjnej sieci Asda. Ostatecznie strony uzgodniły
kwotę transakcji na 12 mld funtów, jednak w kwietniu 2019 r. została ona zablokowana przez
brytyjski urząd ochrony konkurencji CMA – decyzja regulatora, zgodnie z miejscowym prawem,
oznacza zakaz podejmowania kolejnych takich prób przez 10 lat.
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