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“Let’s Gowex, la xarada Pesca-
nova. El seu preu objectiu es tro-
ba en zero euros”, diu l’informe
de 93 pàgines deGothamCityRe-
search, controvertida firma d’in-
versió dels Estats Units.
L’assumpte ha reobert el debat

sobre la capacitat d’intervenció
de qualsevol firma d’inversió en
el mercat borsari. Alguns inter-
preten que analistes com Go-
tham es limiten a defensar “el
seu negoci”: prenen posicions
curtes en una companyia i des-
prés emeten un informe, a favor
o en contra. D’altres entenen que
aquesta pràctica, encara que le-
gal, està molt lluny del sentit ètic.
El cas és que, en un no-res,

Let’s Gowex –valor tecnològic
relativament desconegut pel pe-
tit inversor, encara quemolt inte-
ressant per a l’accionista més
atent– es va desplomar un 46,2%
al Mercat Alternatiu Borsari
(MAB), on cotitza des del juny
del 2011.
Queda clar que les conseqüèn-

cies del desafiament de Gotham
van ser immediates. Fins al mo-
ment de la publicació de l’infor-
me, que va sortir a la llum al vol-
tant de les 10.30 h, amb prou fei-
nes s’havia negociat un volum de
350.000 euros de Let’s Gowex al
mercat. Tot i això, des d’alesho-
res i fins al migdia, la seva activi-
tat es vamultiplicar fins als 15mi-
lions: desconcertats, els inver-
sors van sortir en massa a ven-
dre, demanera que els títols de la
tecnològica, que la vigília esmovi-
en sobre els 20 euros, es van en-
fonsar fins als 10,7. En una sessió,
la firma, especialitzada en la ins-
tal·lació de connexions per wi-fi
en ciutats i administracions, es
va aprimar 660 milions d’euros,

fins a 774. “Una patacada consi-
derable”, va dir Christian Torres,
soci director de Solventis.
El cert és que Let’s Gowex va

reaccionar després, ja a la tarda,
emetent un comunicat en el qual
titllava l’informe de Gotham
d’“informaciómanifestament fal-
sa, més enllà de no ajustar-se a la
realitat”, i anunciant mesures ju-
dicials contra la firma inversora.
Tot i això, alguns analistes van
qualificar de “pobra” la resposta

de Let’s Gowex. “Cal una confe-
rència de premsa, una resposta
que serveixi per tranquil·litzar
els inversors”, va dir Torres.
L’assumpte va mantenir revol-

tats un bon ventall d’experts, i va
col·locar Gotham City sota la lu-
pa. No és la primera vegada que
passa: a l’abril, la firma va posar
sota sospita entre el 42% i el 80%
dels actius deQuindell, firma bri-
tànica que va perdre el 39% en
un dia. Abans, s’havia posicionat
contra les nord-americanes Ebix
i Tile Shop. Tampoc no és l’única
que pren decisions així. Al seu
dia, MuddyWaters va emetre in-
formes contra NQ Mobile, AMT
o Olam International.
Després de publicar que el

90% dels ingressos de Let’s
Gowex no existeixen o que el
conseller delegat de la firma, Je-
naro García, “va ser director
d’AdvancedRefractive Technolo-
gies, un frau menor les participa-
cions del qual van ser revocades
per l’US Securities and Exchange
Commission”, Gotham va adme-
tre que, “en la data de publicació
de l’article, podríem tenir posici-
ons a llarg o curt en accions de
les companyies que cobrim”.
Aquesta última declaració va

causarmés estupor entre els ana-
listes, que es pregunten com és
possible que l’informe de Go-
tham s’allunyi tant del consens
de firmes que cobreixen el valor.
De les cinc que cobreixen Let’s
Gowex, segons Bloomberg, tres
d’elles recomanen comprar títols
de la tecnològica i les altres dues,
mantenir-los. Ningú no parla de
vendre.
Torres diu que Let’s Gowex es

troba entre l’espasa i la paret.
“Per refer-se, haurà de recom-
prar accions o comptar amb un
inversor institucional que cregui
en els seus números”, va dir.c
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Gowex, que cotitza
al MAB, anuncia
mesures judicials
per “falsedat”
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Facephi puja el 110%enel debut
]Els vaivens de Gowex no
van afectar Facephi, que ahir
debutava al MAB. La compa-
nyia alacantina que presidei-
xenSalvadorMartí (a l’esquer-
ra en la imatge) i Javier Mira
(vicepresident, al seu costat)
es va elevar el 109,7% el seu

primerdia almercat, una puja-
da que li ha permès elevar el
preu de les seves accions des
de l’1,23 euros inicial fins als
2,58. La firma, que saltava al
parquet amb una capitalitza-
ció de 12,2 milions d’euros, va
tancar en 24 milions.
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L’inversor, amb
posicions curtes
en la tecnològica,
l’assimila a Pescanova
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El mercat espanyol de turismes i
tot terrenys va renovar la seva
fortalesa al juny, amb una pujada
del 23,9% i un total de 90.158 uni-
tats. Això ha permès tancar el se-
mestre amb 454.942 unitats ve-
nudes, un 17,8% més que en el
mateix període de l’any passat
gràcies als ajuts del pla PIVE.
Tot i que les xifres estan enca-

ra lluny de les cotes anteriors a la
crisi, ja són deu mesos consecu-
tius a l’alça i en un ambient d’op-
timisme al sector. Així, l’Anfac
(associació de fabricants), Faco-
nauto (concessionaris) i Ganvam
(venedors) van destacar el “co-
mençament espectacular” de la
sisena edició del PIVE, que ja ha
aconseguit 9.000 reserves en no-
més tres dies i van destacar que
aquestes comandes generaran
una activitat de 120milions d’eu-
ros i una fiscalitat directa d’uns
25 milions. “En el primer semes-
tre de l’any, si sumem vehicles

comercials i industrials, ja hem
superat el mig milió d’unitats, en
línia amb l’objectiu d’assolir
en el seu conjunt (turismes, vehi-
cles comercials i vehicles indus-
trials) el milió d’unitats aquest
mateix any”, van afegir. I van as-

senyalar que un mercat intern
sòlid és un “senyal molt positiu”
per als inversors internacionals
i per a la confiança en les fàbri-
ques espanyoles.
David Barrientos, director de

comunicació de l’Anfac, va remar-
car que s’han superat les 90.000
unitats venudes en un mes per
primera vegada des del 2010.
“Una quarta part de les vendes
dels concessionaris al juny s’han
fet en els dos últims dies hàbils.
La tardana posada en marxa del
PIVE 6 ens ha obligat a córrer
per tramitar, des de divendres
passat, el nombremés gran possi-
ble d’operacions pendents, però
ha arribat just a temps per salvar
elmes”, va subratllar el president
de Faconauto, Jaume Roura.
Volkswagen va liderar el mer-

cat en el semestre i el Seat Ibiza
va ser el model més venut.c

L’informed’unanalista
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GothamCity dóna a la tecnològica un preu objectiu de zero euros
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Les vendesde cotxes creixenun 18% fins al juny


