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Συμμετοχή Etihad Aviation Group σε νέο ενδο-ευρωπαίκό τουριστικό αερομεταφορέα. 

    
 
Διοικητικό Συμβούλιο Etihad Aviation Group (EAG), σε  χαρτοφυλάκιο οποίου ανήκει ομώνυμος 
αερομεταφορέας Αμπου-Ντάμπι, ενέκρινε επιχειρησιακό σχέδιο για την δημιουργία ενδο-ευρωπαϊκού 
αεροπορικού βραχίονα, υπό μεικτό εταιρικό σχήμα με την συμμετοχή γερμανικής τουριστικής TUI AG 
και NIKI Privatstiftung (25% + 24,8%+50,2%).  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η EAG θα εξαγοράσει από την προβληματική Air Berlin Plc ιδιοκτησιακό μερίδιο 
49.8%, που η δεύτερη ελέγχει, εμμέσως, σε αυστριακό τουριστικό αερομεταφορέα ΝΙΚΙ Luftfahrt 
GmbH. Τίμημα εξαγοράς, ύψους €300 εκατ, υπερβαίνει, κατά Bloomberg, τρέχουσα εμπορική αξία 
της Air Berlin Plc, η οποία υπολογίζεται σε €68.9 εκατ.  
 
Προκειμένου παρακάμψει περιορισμούς εις ό,τι αφορά ξένη ιδιοκτησία ευρωπαϊκών 
αερομεταφορέων, EAG θα μεταβιβάσει πακέτο μετοχών στην αυστριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου, η 
οποία θα ελέγχει τον νέο αερομεταφορέα με έδρα την Βιέννη.  
 
O διακανονισμός, περιλαμβάνει, επίσης, ανταλλαγή αεροσκαφών και ανακατανομή δρομολογίων 
μεταξύ της Air Berlin και Niki, η οποία θα αναλάβει δρομολόγια της πρώτης προς τις χώρες της Νοτίου 
Ευρώπης, εξαιρουμένης της Ιταλίας, τις χώρες της Βορείου Αφρικής και την Τουρκία. 
 
Με δυναμικότητα 60 αεροσκαφών και 15 εκατ. επιβατών ετησίως, η νέα αεροπορική εταιρεία 
εκκινήσει δραστηριότητά Απρίλιο 2017, συνδέοντας τουριστικούς προορισμούς του ευρωπαϊκού 
Νότου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, οι Βαλεαρίδες και Κανάριες νήσοι, καθώς και η ενδοχώρα της 
Ισπανίας, με αφετηρίες του Βορρά στη Γερμανία (Ανόβερο, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, 
Στουτγάρδη, Μόναχο, Νυρεμβέργη, στην Αυστρία (Βιέννη) και στην Ελβετία (Βασιλεία). 
 
Συμμετοχή TUI AG σε μεικτή εταιρεία, εκτός από το τεράστιο δίκτυο πρακτορεύσεως τουριστικών 
καταλυμάτων, περιλάβει θυγατρική της TUIfly GmbH, η οποία επιχειρεί με 14 αεροσκάφη της Air 
Βerlin, υπό καθεστώς συμφωνίας πλήρους μισθώσεως. 
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