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economia

ÍBEX-35

ELS QUE PUGEN MÉS

7.804,30 PUNTS
-1,77% VARIACIÓ

AENA
IAG
CELLNEX TELECOM

% VAR.

EUROS

+2,67
+1,52
+1,24

123,150
1,269
41,490

ELS QUE BAIXEN MÉS
ACCIONA
PHARMA MAR
GRIFOLS

% VAR.

-6,16
-5,27
-5,13

EUROS

176,700
65,100
15,440

RADAR EMPRESARIAL
Aerolínies

USO denuncia acomiadaments de Ryanair

Botiga de Mango a Nova York. ARA

Mango allarga el seu moment
dolç i millora vendes un 25%
LEANDRE IBAR PENABA ❊ BARCELONA

La multinacional catalana de moda Mango ha augmentat les vendes un 24,8%,
fins als 1.214 milions d’euros, durant els
primers sis mesos de l’any en comparació
amb el mateix període del 2021, segons va
informar ahir la companyia. L’empresa
va avançar que aquest any destinarà 124
milions d’euros a inversions, gairebé el
triple que en l’últim exercici, i les aplicarà a tecnologia, logística, instal·lacions i
botigues.
Les xifres de vendes demostren que
l’empresa està en una “nova etapa de creixement”, segons deia el conseller delegat,
Toni Ruiz, en un comunicat. La companyia va iniciar el 2022 afectada, primer,
per les restriccions al comerç decretades
per molts governs arreu del món pels
contagis provocats per la variant òmicron
i, ja al març, per la guerra a Ucraïna. Posteriorment, però, l’aixecament de les mesures anticovid a la majoria de països han
afavorit l’activitat al comerç en general.
De fet, la invasió russa a Ucraïna i les
sancions occidentals contra el règim de
Vladímir Putin van obligar la companyia
a aturar l’activitat al mercat rus , d’on es
va acabar retirant. Per fer front a la sortida d’aquest país, Mango ha provisionat
20 milions d’euros. L’empresa indica que,
dels 110 països diferents on opera, en qua-

si tots l’evolució és positiva. I destaca sobretot els més propers, com Espanya,
França, el Regne Unit i Itàlia, a més de
l’Índia i els Estats Units. De fet, aquests
últims països són dos dels principals focus de creixement de Mango per als pròxims anys. A l’Índia el grup vol arribar a
les 56 botigues físiques aquest any, i als
EUA fa uns mesos que hi ha iniciat un pla
d’expansió de 100 M€ per superar-hi la
trentena d’establiments el 2024.
Reconversió interna

La companyia fundada per Isak Andic va
tancar el 2021 amb un retorn als beneficis després de les pèrdues provocades per
la pandèmia el 2020. L’empresa va dur a
terme un procés de transformació el
2020 i el 2021 que la va portar a posar en
marxa noves línies de roba per a adolescents, roba atemporal i roba per a la llar,
a més d’integrar la marca de talles grans
dintre del catàleg habitual de la firma.
Mango ja té acabades les obres de
l’ampliació del centre logístic a Lliçà
d’Amunt, al Vallès Oriental, que entrarà en funcionament l’any que ve i que ha
comportat una inversió de 88 milions.
A més, el 2024 inaugurarà la seva nova
seu a Palau-Solità i Plegamans (Vallès
Occidental).e

El sindicat USO va denunciar ahir
“l’acomiadament il·legal de set
tripulants de cabina a Ryanair des
de l’inici de la vaga”. Segons va explicar a través d’un comunicat, es
tractaria de tres acomiadaments
a la base de Màlaga, dos a la de
Barcelona, un a Girona i un a la
base de Santiago de Compostel·la.
“Ja estem estudiant cadascuna de
les cartes d’acomiadament per inÁLVARO CABRERA / EFE
terposar les demandes oportunes,
però totes les causes són il·legals”, deia USO en el comunicat. “De fet, en
diverses reunions a les quals Inspecció de Treball ens va citar, ja van advertir l’empresa que havien de complir la legislació espanyola sobre el dret
de vaga”, afegia el sindicat.
Durant la darrera jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair
d’ahir, fins a les set de la tarda es van cancel·lar cinc vols i es van registrar
fins a 38 retards a l’aeroport del Prat.
Serveis

Tecnologia

Applus+ adquireix la
Cuideo aixeca
consultora colombiana una ronda de cinc
K2 Ingeniería
milions d’euros
La companyia de certificació i assajos de productes Applus+ va anunciar ahir l’adquisició de la consultora mediambiental colombiana K2
Ingeniería, que reforçarà la presència de l’empresa a Llatinoamèrica.
En un comunicat a la CNMV, la catalana va informar que “està previst
que la transacció es tanqui en les
pròximes setmanes”, si bé no va
concretar l’import de l’operació.

Cuideo ha tancat una ronda de finançament de cinc milions d’euros
que destinarà a la consolidació del
seu negoci en el mercat espanyol.
L’empresa catalana de cura a les
persones grans també té previst fer
servir el capital per desenvolupar
noves línies de negoci a Espanya, i
pretén accelerar el seu creixement
a França, on va desembarcar a finals
del 2020.

Moda

Energia

Buff factura 50 M€
i es proposa integrar
tota la seva producció

Griñó factura 145 M€
i generarà energia a
partir de residus

La catalana Original Buff va tancar
l’exercici econòmic 2021-2022 amb
una facturació total de 49,6 milions
d’euros. Segons va informar l’empresa en un comunicat, la firma va
invertir 1,6 milions d’euros en maquinària i en una nova nau de 1.500
metres quadrats a Igualada (Anoia)
amb l’objectiu d’internalitzar tota la
seva producció per al 2025.

El Grup Griñó va facturar 145 milions d’euros durant l’any passat, dels
quals Griñó Ecològic, l’empresa del
grup que cotitza al BME Growth, en
va aportar 53,2. A més, van obtenir
uns beneficis de 7,1 milions d’euros.
La companyia preveu gastar-se en
els tres anys vinents 50 milions
d’euros per generar energia verda a
partir de residus.

