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M ÓN
E M PR ESAR IA L
COMSA CORPORACIÓ

COL∙LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES

BORGES

]El Grup Perelada ha encarregat a Comsa

]Antoni Gómez ha resultat elegit per

]L’oli de la varietat d’oliva hojiblanca

Construcció del nou celler
del Grup Perelada
Corporació un contracte per a la construc
ció, sota la metodologia BIM, del nou celler
vinícola, que s’ubicarà al costat del castell
medieval de Perelada, a l’Empordà. Comsa
executarà una edificació de 18.200 metres
quadrats destinats a l’elaboració i proces
sament de vi. Les instal∙lacions tindran
espai per emmagatzemar 2,3 milions d’am
polles. / Redacció

Antoni Gómez, nou
president del col∙legi

unanimitat nou president del Col∙legi
de Censors Jurats de Comptes de Catalu
nya (CCJCC) per un període de quatre
anys, durant l’acte constitutiu del nou
consell de la corporació professional.
El col∙legi és una institució dotada de
personalitat jurídica pròpia que agrupa a
Catalunya 1.600 professionals de l’audito
ria. / Redacció

Premi a l’oli verge extra
de la varietat hojiblanca
produït al trull de Borges Agricultural &
Industrial Edible Olis, a través de la filial
Capricho Andaluz, ha obtingut el premi
d’Oli d’Oliva del 2017 en el rànquing
mundial d’olis d’oliva verge extra. Borges
Agricultural & Industrial agrupa els nego
cis d’oli de Borges International, que
comercialitza 95 milions de litres d’oli
d’oliva. / Redacció

Antoni Gómez

MAT creix als EUA amb
un fabricant de vàlvules

Travelperk capta
17 milions per
créixer a Europa

MAR GALTÉS
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El grup català compra el 51% d’OCV per cinc milions
MAT Hòlding, dedicat a la pro
tecció de cultius, el reg agrícola
i la conducció i el tractament
d’aigua, ha fet un pas important
en la seva expansió amb la com
pra, per sis milions de dòlars
(gairebé cinc milions d’euros),
del 51% d’OCV, empresa dels
Estats Units fabricant de valvu
leria de control hidràulic. OCV
factura uns 12 milions de dòlars
(9,7 milions d’euros), té la plan
ta a Tulsa, Oklahoma, i ocupa
60 persones.
Amb aquesta operació, que
MAT ha articulat a través de
Dorot, l’empresa israeliana que
va adquirir el 2014, el grup cata
là tindrà presència industrial
directa a Amèrica del Nord, on
fins ara la seva activitat era no
més comercial. OCV opera als
Estats Units, Canadà, i també a
Corea, Japó i als països del golf
Pèrsic.
Pau Relat, conseller delegat
de MAT Hòlding, explica que
OCV significa també entrar en
sectors de valvuleria industrial
en els quals Dorot no hi era pre
sent fins ara, com l’aviació i el
control d’incendis. MAT utilit
zarà OCV com a plataforma per
comercialitzar la resta dels pro
ductes del grup, i també en el
sentit invers, per fer arribar els
productes d’OCV al centenar de
països on hi arriba MAT.
El 2017, Mat Holding, empre
sa de propietat de la família Ma

Pau Relat, conseller delegat de l’empresa

El grup familiar
factura 240 milions
el 2017 i preveu més
compres per arribar
a 300 el 2020
tosas amb seu a Parets del Va
llès, va facturar 240,6 milions
d’euros, amb un creixement del
7,4%; el 53% de les vendes ja es
generen fora d’Espanya. La di
visió d’aigües aporta 130,8 mili
ons (un 17% més), mentre que la
fitosanitària va facturar 109,7
milions. OCV s’integrarà a la di
visió de valvuleria, que ara su

.

marà uns 60 milions d’euros
consolidats. “Volem que en tres
anys arribi a 100 milions”, ex
plica Relat. “Volem que Dorot
es converteixi en líder mundial
de valvuleria de control”, afe
geix.
El grup MAT està integrat
per les empreses IQV (sals de
coure per a agricultura) i, en la
divisió d’aigua, per Regaber, Hi
droglobal, Dorot, STF Vican i
OCV. La plantilla total suma
unes 860 persones. El grup
manté el seu objectiu d’arribar
als 300 milions d’euros de fac
turació el 2020, pel que preveu
mantenir el creixement orgànic
i noves adquisicions, afegeix
Relat.c

Per donar suport al creixe
ment del negoci, l’empresa pre
veu obrir en els propers 18 me
sos entre tres i cinc oficines,
amb petits equips comercials de
suport, en països europeus que
no va voler detallar. La seu cen
tral és a Barcelona, on “l’ecosis
tema de startups està guanyant
tracció internacional i permet
atreure talent”, segons assenya
la Travelperk.

Travelperk, plataforma en línea
per a la contractació i gestió de
viatges dirigida al mercat d’em
preses, fundada el 2015 a Barce
lona per Avi Meir i Javier Suá
rez, va anunciar ahir que ha
aconseguit 21 milions de dòlars
(17 milions d’euros) d’inversors
internacionals, que destinarà a
l‘expansió a Europa. La ronda,
de sèrie B, ha estat li
derada pels fons Tar
get Global, de Berlín, i
Felix Capital, de Lon
dres, amb la participa
ció de Spark Capital i
Sunstone, que havien
donat suport a l’em
presa anteriorment, al
costat de LocalGlobe.
Des dels inicis, l’em
presa acumula una in
versió rebuda de 30
milions de dòlars (més
de 24 milions d’euros).
LV
Meir, israelià, i Suá
Avi
Meir
i
Javier
Suárez
rez, salvadorenc, tre
ballaven a Booking.
com a Barcelona quan van deci
L’empresa, encara que no de
dir muntar la seva pròpia em talla quines són les seves xifres
presa per traslladar als viatges de facturació, assegura que l’úl
de negocis els avenços que ja tim any el seu negoci ha crescut
havien revolucionat la indústria un 1.200%, i ha mitjançat viat
de turisme de lleure. La planti ges per un valor de més de 100
lla de l’empresa ha passat l’úl milions de dòlars; ha passat de
tim any de 20 a 100 persones, i 50 a més de 1.000 clients, entre
el pla de creixement, va expli els quals destaca la presència
car ahir la companyia, passa per d’empreses digitals d’alt creixe
duplicarla fins a 200 persones ment com per exemple Type
a finals del 2019, reforçant àrees form, Transferwise o GetYour
de negoci i d’enginyeria.
Guide.c

AVISOS OFICIALS
Club de Golf Terramar

FE DE ERRATAS

El Corte Inglés informa que el
catálogo de Tecnología de El
Corte Inglés con vigencia del
12 a 25 de Abril de 2018 tiene
el siguiente error: En la página 11, el Aire Acondicionado
DAIKIN Split 1x1 Inverter indica el modelo TX35KVB cuando
el modelo correcto que debería de indicar es el TX25KVB. Disculpen las molestias.

POR ACUERDO DE LA JUNTA
DIRECTIVA SE CONVOCA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL CLUB DE GOLF TERRAMAR
a celebrar en el domicilio social el próximo día
28 de abril de 2.018 (sábado) a las 16:30 horas en
primera convocatoria, y en su caso, a las 17:00 horas en segunda, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:
1.– Nombramiento de interventores para la
redacción del Acta de la Asamblea.
2.– Informe del presidente de la gestión del
ejercicio.
3.– Examen y aprobación, en su caso, de la memoria de actividades del ejercicio 2.017,
liquidación del presupuesto. Balance de cierre del

ejercicio y cuentas del mismo.
4.– Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio de 2.018.
5.– Tratamiento terciario para el riego del Club
de Golf Terramar.
6.– Adaptación y aprobación de los Estatutos
Sociales.
7.– Renovación de cargos de la Junta Directiva.
8.– Plan Director. Campo y obras.
9.– Asistencia financiera.
10.– Área social: Propuestas y aprobaciones en
su caso.
11.– Ruegos y preguntas.
La información sobre las materias sujetas a
aprobación en esta Asamblea estará a disposición
de los socios en el domicilio del Club a partir del
día 13 de abril de 2.018.
En Sitges, a 10 de marzo de 2.018.– José María
Gassó Vilafranca, Presidente

