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Η συγχώνευση των ισπανικών εμπορικών τραπεζών BBVA και Sabadell 
 
Όπως έκαναν γνωστό, στις 16 Νοεμβρίου 2020, οι ισπανικές εμπορικές τράπεζες Banco Bilbao  
Vizcaya Argentaria (BBVA) και Banco de Sabadell (Sabadell) στην Εθνική Επιτροπή Αγορών 

Αξιών (CNMV), οι δύο τράπεζες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για επικείμενη συγχώνευσή 

τους. Η απόφαση έρχεται ως απάντηση των συνεπειών της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα 

καθώς και της δημιουργίας της μεγαλύτερης ισπανικής τράπεζας μέσω της συγχώνευσης των 

CaixaBank και Bankia. Η νέα οντότητα θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην αγορά της χώρας, 

με ενεργητικό που αγγίζει αυτό της αναφερόμενης συγχωνευμένης τράπεζας και το οποίο 

υπολογίζεται στα 596 δις ευρώ. 

 

Η ανακοίνωση έγινε μετά την πώληση της θυγατρικής της BBVA στις Η.Π.Α., BBVA USA 

Bancshares, στην αμερικανική PNC, για το ποσό των 11,6 δις δολαρίων Η.Π.Α. ή 9,7 δις ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από την αξία της θυγατρικής στην 

αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη τραπεζική εξαγορά με μετρητά στην ιστορία της Ισπανίας. Με 

τη στρατηγική αυτή, η BBVA αποχωρεί από την αμερικανική αγορά και επικεντρώνεται 

περισσότερο στην ισπανική, όπου και επιθυμεί να αυξήσει το μερίδιό της και να καταστεί η 

μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα. Το πλεόνασμα από την πώληση φθάνει τα 8,4 δις ευρώ για την 

BBVA και της επιτρέπει να εξαγοράσει την Sabadell χωρίς να προβεί σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, τα 7,1 δις ευρώ αναμένονται να δοθούν για την εξαγορά της Sabadell 

και τα υπόλοιπα στην επαναγορά ιδίων μετοχών.  

Οι συζητήσεις για τη συγχώνευση είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο τ.έ. Σημειώνεται ότι η Sabadell είχε 

ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την ισπανική Bankia το προηγούμενο έτος, χωρίς ωστόσο να 

ευδοκιμήσουν, με αποτέλεσμα η τελευταία να προβεί σε συγχώνευσή της με την CaixaBank, 

ακολουθώντας τη γραμμή της Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de España) και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας για συγχωνεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών με μικρότερες για 

την ενίσχυσή τους και την αποφυγή κινδύνων.  

Για την πραγματοποίηση της δέουσας επιμέλειας (due diligence), η BBVA έχει προσλάβει τις 

Deloitte, JP Morgan και τη γνωστή ισπανική δικηγορική Garrigues ενώ η Sabadell τις PwC, 

Goldman Sachs και αντίστοιχα την ισχυρή ισπανική δικηγορική Uría Menéndez. Η δέουσα 

επιμέλεια υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα, ωστόσο η συγχώνευση δεν 

θα μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν από το κλείσιμο της πώλησης της αμερικανικής θυγατρικής. 

Οι δύο τράπεζες, εκτός Ισπανίας, έχουν παρουσία σε Μεξικό, Κολομβία, Περού, Τουρκία και Ην. 

Βασίλειο. Στη χώρα της Ιβηρικής διαθέτουν 4.200 καταστήματα και περίπου 46.000 

εργαζόμενους. Οι εν λόγω  αριθμοί αναμένεται να μειωθούν προκειμένου να περιοριστεί το 

κόστος λειτουργίας της νέας οντότητας, όμως, προς το παρόν, δεν είναι γνωστός ο αριθμός των 

εργαζομένων που θα επηρεαστεί. Πάντως, η Sabadell έχει ανακοινώσει μείωση της τάξεως του 
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11% του εργατικού της δυναμικού, ήτοι 1.800 άτομα, με οικειοθελή αποχώρηση και το κλείσιμο 

τουλάχιστον 234 καταστημάτων της.  

Οίκοθεν νοείται ότι οι επενδυτές χαιρέτισαν τη συγχώνευση, με τη μετοχή της Sabadell να 

σημειώνει ημερήσια άνοδο 24,6% και της BBVA 15,3%. 
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