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Η συγχώνευση του Viajes El Corte Inglés και της Logitravel 

 

Οι δύο εταιρείες έκλεισαν τη συμφωνία για τη συγχώνευση των επιχειρήσεών τους σε μία και ο 

συνολικός κύκλος εργασιών τους υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερος από 3,5 δις ευρώ. Η νέα 

εταιρεία φιλοδοξεί να γίνει το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον ταξιδιωτικό τομέα στην Ισπανία, 

καθώς οι υπηρεσίες της θα καλύπτουν επαγγελματικά ταξίδια και αναψυχής, συνέδρια και 

εκδηλώσεις.  

Η Viajes El Corte Inglés θα έχει το 75% της καινούργιας εταιρείας και η Logitravel το υπόλοιπο 

25%. Η συγχώνευση  αυτή αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική στον τομέα των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, μετά από αυτή της Ávoris, του ταξιδιωτικού γραφείου του Barceló και της Globalia. 

Η συγχώνευσή τους δημιούργησε ένα γίγαντα με κύκλο εργασιών αξίας 4 δις ευρώ και με δίκτυο 

1.500 φυσικών καταστημάτων. Όσον αφορά την παρούσα συγχώνευση, η κοινή επιχείρηση θα 

έχει 500 σημεία πώλησης, εργατικό δυναμικό 5.000 ατόμων και ισχυρή διαδικτυακή κάλυψη. 

Σημειώνεται ότι η νέα εταιρεία δεν έχει χρέη, αλλά μία ισχυρή οικονομική θέση, η οποία φιλοδοξεί 

να αποτελέσει μία μοναδική πλατφόρμα για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την πορεία 

προς τη διεθνοποίηση.    

Στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωση της επέκτασής της στη Λατινική Αμερική. Διαθέτει 150 

γραφεία και σημεία πώλησης στο εξωτερικό και κάποια από τα οποία βρίσκονται στην Αργεντινή, 

στη Χιλή, στην Κολομβία, τον Ισημερινό, στο Μεξικό, στον Παναμά, στο Περού, στη Δομινικανή 

Δημοκρατία και στην Ουρουγουάη. 

Ένας από τους τρόπους με τον οποίο η εταιρεία θα προσελκύσει νέους επενδυτές, είναι η 

είσοδος της στο Χρηματιστήριο και η πώληση περίπου του ένα τρίτου της εταιρείας. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της εταιρείας θα είναι ο Jorge Schoenenberger. Η El Corte Inglés έχει αναθέσει στις 

Deloitte, Banco Santander, και Investment Banking τον ρόλο των επιχειρήσεων 

χρηματοοικονομικών συμβούλων ενώ η Logitravel θα ενημερώνεται από την Ernst & Young . 

Νομικοί σύμβουλοι θα είναι η Cuatrecasas για τον El Corte Inglés και η Baker&Mckenzie για την 

Logitravel. 
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