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Απόκτηση του 20% της Air Europa από τον όμιλο IAG 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισπανικής Εθνικής Επιτροπής Αγοράς Αξιών (Comisión Nacional 

del Mercado de Valores / CNMV), που είδε το φως της δημοσιότητας στις 16 τ.μ., ο αγγλο-

ισπανικός όμιλος Ιnternational Airlines Group, IAG, θα συμμετέχει στο κεφάλαιο της Air Europa 

σε ποσοστό 20% και θα μετατραπεί στον δεύτερο κύριο μέτοχο της εταιρίας, έπειτα από την 

οικογένεια Hidalgo, η οποία διατηρεί τον έλεγχο της επιχείρησης. 

Αυτή η συναλλαγή εκλαμβάνεται ως ανταλλαγή του δανείου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που είχε 

προσφέρει η IAG τον περασμένο Μάρτιο στην μητρική εταιρία της Air Europa, Globalia. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η IAG δεν θα ασκεί επιρροή ούτε θα συμμετέχει στα συμβούλια, καθώς η 

συμμετοχή της είναι μόνο οικονομικής φύσεως. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

της εταιρίας (IAG), κ. Luis Gallego, επιδιώκεται η σταδιακή ενσωμάτωση της Air Europa σε 

ποσοστό 100%, στην Iberia (θυγατρική της IAG). Ωστόσο, προς το παρόν, σύμφωνα και με 

πρόσφατα κλαδικά δημοσιεύματα, οι δύο εταιρίες θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται στην 

ιδιαίτερα περίπλοκη αγορά στην οποία βρίσκονται, η οποία πλήττεται από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας, τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. 

Οι νέες διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο, με την αεροπορική εταιρία της 

IAG (Iberia) να αναμένει ότι το σχέδιο αγοράς του συνόλου της Air Europa θα παρουσιαστεί στις 

αρμόδιες επιτροπές Ανταγωνισμού, σε ένα χρονικό διάστημα, 12 με 14 μηνών.  

Τέλος, τόσο από την IAG όσο και από την Iberia, τονίζεται ότι η εξαγορά της Air Europa από 

κάποιον ξένο όμιλο θα επιβράδυνε την μετατροπή του αεροδρομίου Barajas της Μαδρίτης σε 

παγκόσμιο κόμβο και θα ωφελούσε περισσότερο άλλα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά αεροδρόμια, 

όπως του Παρισιού, του Λονδίνου, του Άμστερνταμ και της Φρανκφούρτης. Συνεπώς, η 

συγκεκριμένη υποψηφιότητα -της IAG- είναι η μοναδική, που θα ωφελήσει ουσιαστικά την 

Ισπανία και την εναέρια συνδεσιμότητά της. 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

