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A Baltika Breweries , cervejaria russa controlada pela Scottish & Newcastle Plc e pela 
Carlsberg A/S , anunciou ontem planos de se fundir com outras três empresas do 
ramo. A operação criaria uma companhia avaliada em US$ 5,6 bilhões.  
“A transação pode ser concluída no final deste ano”, afirmou Anton Artemiev, 
presidente da Baltika, em conferência realizada ontem em Moscou.  
 
A Baltic Beverages Holding AB , por meio da qual a Scottish & Newcastle e a Carlsberg 
controlam a Baltika, também é a principal investidora das três outras cervejarias 
envolvidas na possível fusão: a Pikra , a Vena e a Yarpivo . 
 
A transação melhoraria a posição da Baltika como a maior cervejaria da Rússia e 
aumentaria a capacidade de seus investidores de competir com rivais que também 
tentam ampliar seus negócios no país.  
 
A cervejarias têm sido atraídas por mercados que dobraram de volume desde 1999 e 
que têm previsão de expansão de outros um terço até 2010, de acordo com 
informações da UBS AG .  
 
O último relatório da Heineken NV afirmava que a companhia vendeu uma quantidade 
de cervejas maior do que em qualquer outra parte do mundo.  
“O reflexo da fusão nos resultados da companhia serão mais efetivos em função das 
sinergias e da escala”, disse Artemiev. 
 
Se concluída a transação, a nova companhia deverá ter uma receita líquida de US$ 
207 milhões e vendas de US$ 1,51 bilhão, segundo comunicado divulgado ontem. A 
fusão criaria ainda uma economia de despesas da ordem de US$ 80 milhões no 
primeiro ano de atuação da nova empresa, que poderiam ser reinvestidos na promoção 
das marcas. A fusão somaria ainda marcas como a Tuborg e a Nevskoye. 
 
De acordo com declarações de Artemiev, a Baltika não pretende adquirir mais ativos 
no curto e médio prazo.  
Atualmente as três marcas controlam cerca de 11% do mercado de cervejas da Rússia, 
segundo dados da BBH.  
 
A Baltika vai oferecer aos investidores da Pikra, da Vena e da Yarpivo a opção de 
trocar as ações que possuem por novos papéis ou dinheiro, além de oferecer uma 
quantia em dinheiro aos próprios controladores de ações da Baltika.  
 
O plano anunciado ontem ainda requer a aprovação de acionistas da Baltika. Os custos 
para a aquisição estão avaliados em torno de US$ 200 milhões, mas podem chegar a 
US$ 600 milhões, segundo a companhia.  
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