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 Εισαγωγή μετοχών Ομίλου Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi 

 

Ο κρατικός Όμιλος διαχείρισης των Λιμένων του Abu Dhabi (Abu Dhabi Ports) ανακοίνωσε χθες ότι από σήμερα, 

8/2, οι μετοχές του θα ξεκινήσουν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi. Τις 

προηγούμενες ημέρες, Όμιλος Abu Dhabi Ports αύξησε το μετοχικό του κεφάλαιο αντλώντας 4 δισ. Dirhams (1,1 

δισ. δολλάρια) μέσω πρωτογενούς έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, με σκοπό να 

χρηματοδοτήσει τα σχέδια περαιτέρω μεγέθυνσης της εταιρείας και να επιταχύνει την εγχώρια και διεθνή της 

ανάπτυξη. Εδρεύων στο Abu Dhabi μεγάλος κρατικός επενδυτικός Όμιλος ADQ (πρώην Abu Dhabi 

Developmental Holding Company) εξακολουθεί να διατηρεί πλειοψηφικό μερίδιο στην Abu Dhabi Ports, της 

τάξεως του 75,44% μετά την εισαγωγή των μετοχών αυτής στο Χρηματιστήριο. Πριν την εισαγωγή των μετοχών 

της Abu Dhabi Ports, Όμιλος ADQ της είχε μεταβιβάσει μετοχές που κατείχε εκείνος σε δύο σημαντικούς 

εγχώριους Ομίλους (Aramex, πολυεθνικός Όμιλος κλάδου logistics, μερίδιο 22,32% και National Marine 

Dredging Company, κλάδου κατασκευών, εκβάθυνσης λιμένων, μερίδιο 10%).  

 

Σε σχετικές του δηλώσεις, Πρόεδρος Ομίλου Abu Dhabi Ports κ. Falah Mohammed Al Ahbabi, ανέφερε ότι 

κίνηση Ομίλου εμπνεύσθηκε από όραμα εμιρατινής ηγεσίας να διαφοροποιήσει την παραγωγική βάση της 

οικονομίας των ΗΑΕ, καθώς και ότι Abu Dhabi Ports έχει στόχο να κτίσει και ενισχύσει στρατηγικές συμμαχίες 

με ανάλογους μεγάλους επιχειρηματικούς Ομίλους στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου 

Abu Dhabi Ports Πλοίαρχος Mohamed Juma Al Shamsi εξέφρασε άποψη ότι εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 

ακολούθησε επίτευξη σημαντικών συμφωνιών με διεθνείς επιχειρηματικούς Ομίλους και Οργανισμούς κατά τη 

διάρκεια του 2021, ενώ πρόσθεσε ότι Όμιλος Abu Dhabi Ports συνεχίζει να ενστερνίζεται αρχές διαρκούς 

επιχειρηματικής εξέλιξης, ανάπτυξης και υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων και ότι εισαγωγή του στο 

Χρηματιστήριο εντάσσεται σε πλαίσιο στρατηγικής ανάδειξης του Εμιράτου σε διεθνή εμπορικό και 

διαμετακομιστικό κόμβο.       

 

Διάθεση μετοχών Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο σχεδιαζόταν ήδη από αρχές περασμένου φθινοπώρου και 

αρχικά προγραμματιζόταν πραγματοποιηθεί προ του τέλους του 2021. Κατά το πρώτο εννεάμηνο οικονομικού 

έτους 2021 Abu Dhabi Ports πραγματοποίησε έσοδα προ φόρων ύψους 2,79 δισ. Dirhams, αυξημένα κατά 22% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.  

 

Σημειώνεται ότι Abu Dhabi Ports διαχειρίζεται 10 συνολικά λιμένες στα ΗΑΕ και έναν στη Γουινέα, καθώς και 

βιομηχανικές ζώνες και ζώνες logistics, ενώ περασμένο καλοκαίρι είχε εκδώσει ομολογιακό δάνειο ύψους 1 δισ. 

δολλαρίων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς του προς υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων επέκτασης. 
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