
 

 

     

Επενδύσεις μεγάλων Εμιρατινών Ομίλων σε Βρετανία και Αίγυπτο 
 

Α. Χθες ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών κ. Rishi Sunak εγκαινίασε τις εγκαταστάσεις του νέου «ελεύθερου 

λιμένα» (‘Freeport’) στον ποταμό Τάμεση (‘Thames Freeport’), που αποτελεί τον πρώτο του είδους που ξεκινά 

την λειτουργία του στην χώρα κατά την μετά Brexit εποχή. Εν λόγω «ελεύθερος λιμένας», οποίος έχει 

χρηματοδοτηθεί εν μέρει από επενδυτικά κεφάλαια του κολοσσιαίου εμιρατινού Ομίλου διαχείρισης λιμένων & 

συστημάτων logistics, Dubai Ports (DP World), είναι ο 8ος του είδους του (οικονομική ζώνη) στην Βρετανία, 

και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της βρετανικής Κυβέρνησης για στήριξη και ενίσχυση του 

εξωτερικού εμπορίου της χώρας σε συνέχεια της αποχώρησής της από την Ε.Ε., αλλά και προς ανάκαμψη της 

οικονομίας της χώρας από τις συνέπειες της πανδημίας. 

Σημειώνεται ότι λιμενικό συγκρότημα ‘Thames Freeport’ συνενώνει τους λιμένες ‘London Gateway’ και ‘Port 

of Tilbury’ που βρίσκονται πλησίον των εκβολών του Τάμεση και τους οποίους διαχειρίζονται αντίστοιχα οι 

Όμιλοι DP World και Forth Ports, σε ενιαία λιμενική ελεύθερη ζώνη, στην οποία περιλαμβάνεται και μεγάλη 

μονάδα αυτοκινητοβιομηχανίας της Ford (κατασκευής μηχανών, στο Dagenham). Επισημαίνεται ότι οι 

«ελεύθεροι λιμένες» συνιστούν τύπο ελευθέρων ζωνών, χρησιμοποιούμενοι για την αφορολόγητη αποθήκευση 

και διακίνηση αγαθών, μακροπρόθεσμης διάρκειας, επιτρέποντας την εισαγωγή και την εξαγωγή αγαθών με 

απλουστευμένες τελωνειακές, φορολογικές και επιχειρηματικές διαδικασίες. Η εγκαινίαση των εγκαταστάσεων 

του «ελεύθερου λιμένα» και ζώνης logistics του Τάμεση ήλθε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του μεγάλου 

εμιρατινού Ομίλου DP World ότι πρόκειται να επενδύσει κεφάλαια ύψους 300 εκατ. λιρών για την κατασκευή 

τέταρτου αγκυροβολίου στον λιμένα ‘London Gateway’ προκειμένου να αυξήσει την δυναμικότητα αυτού. Οι 

κατασκευαστικές εργασίες της DP World στον λιμένα ‘London Gateway’ αναμένεται να ξεκινήσουν τον 

επόμενο μήνα, οι δε προγραμματιζόμενες επενδύσεις σε αυτόν έρχονται επιπροσθέτως των επενδύσεων 

συνολικού ύψους 2 δισ. λιρών που έχει πραγματοποιήσει ο εμιρατινός Όμιλος στην Βρετανία την τελευταία 

δεκαετία. Σημειώνεται ότι ο λιμένας ‘London Gateway’ έχει κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

τρέχοντος έτους καταγράψει ιστορικά υψηλό όγκο διακινούμενων φορτίων, στα 888 χιλ. εικοσάποδα containers 

(TEU), αυξημένο κατά 23% από την προηγούμενη καλύτερη εξαμηνιαία επίδοση του λιμένος.   

Όπως δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του Ομίλου DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, υπάρχει απόλυτη 

ικανοποίηση αναφορικά με την υλοποίηση μίας ακόμη επένδυσης του εμιρατινού Ομίλου στην Βρετανία, σε 

ένα νευραλγικό λιμένα, τον ‘London Gateway’, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του λιμενικού 

συγκροτήματος της ελεύθερης ζώνης ‘Thames Freeport’, δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα να υποδέχεται 

πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας από οποιοδήπτε άλλο βρετανικό λιμένα. Σύμφωνα με τον Sultan bin 

Sulayem, «η DP World σχεδιάζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του εμπορικού μέλλοντος της Βρετανίας και η 

σημερινή επένδυσή της καταδεικνύει την βούληση του εμιρατινού Ομίλου να δημιουργήσει ανάπτυξη, να 

στηρίξει τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των κατοίκων 

του Λονδίνου». 

Επισημαίνεται ότι κατά την επίσημη επίσκεψη του Διαδόχου του Abu Dhabi Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan στην Βρετανία, οποιά αρχίζει σήμερα, αναμένεται να εγκαινιασθεί εποχή εντατικότερης σύσφιγξης των 

σχέσεων των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Επιπλέον, επίσκεψη Διαδόχου Abu Dhabi 

αναμένεται να σηματοδοτήσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διμερούς συμφωνίας Στρατηγικής 

Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο τρέχοντος έτους και αρχικά 

επικεντρωνόταν σε κλάδους βιοεπιστημών – υπηρεσιών υγείας με συνολικό ύψος επενδυόμενων κεφαλαίων 

στο 1 δισ. λίρες, σε κλάδους προτεραιότητας, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η υψηλή τεχνολογία, οι 

βιομηχανίες προηγμένης τεχνολογίας και οι υποδομές.     

 

Β. Η μεγάλη βιομηχανία τροφίμων και ποτών Agthia του Abu Dhabi, οποία εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιο του 

κρατικού βιομηχανικού - επενδυτικού holding του Εμιράτου του Abu Dhabi, ADQ (πρώην Abu Dhabi 

Developmental Holding Company) με μοναδικό μέτοχο Κυβέρνηση του Εμιράτου του Abu Dhabi, ολοκλήρωσε 

την διαδικασία εξαγοράς πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο του αιγυπτιακού Ομίλου επεξεργασίας 
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κρέατος Ismailia Investments, γνωστού ως Atyab. Συγκεκριμένα, η Agthia κατέχει πλέον μερίδιο 75,02% του 

κεφαλαίου της αιγυπτιακής βιομηχανίας προϊόντων κρέατος με εκτιμώμενο τίμημα 205 εκατ. δολλάρια, με το 

υπόλοιπο να εξακολουθεί να κατέχει ο ιδρυτής αυτής, Αιγύπτιος επιχειρηματίας Attito Raslan. Αρχική 

συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών είχε επιτευχθεί νωρίτερα στην διάρκεια τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι η 

Atyab, η οποία εδρεύει στο Κάιρο, παρασκευάζει κατεψυγμένα προϊόντα πουλερικών και βοοειδών και διαθέτει 

τέσσερα εμπορικά σήματα που απευθύνονται τόσο σε μεσαίου όσο και σε υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου 

καταναλωτικά στρώματα στην Αίγυπτο. Επισημαίνεται ότι Agthia και κρατικός επενδυτικός Όμιλος ADQ 

έχουν τους τελευταίους μήνες επιδοθεί σε σειρά εξαγορών βιομηχανιών τροφίμων τόσο εγχώριων όσο και στο 

εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Ομίλων Al Faysal Bakery and Sweets (Κουβέιτ), BMB Group (ΗΑΕ), 

Nabil Foods (Ιορδανία) και Al Foah (ΗΑΕ, πρόκειται για τον μεγαλύτερο παγκοσμίως τυποποιητή χουρμάδων). 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Agthia έχει καταγράψει άνοδο της τάξεως του 17,5% στα καθαρά του κέρδη κατά το 

δεύτερο τρίμηνο τρέχοντος έτους, ακριβώς εξαιτίας των ως άνω εξαγορών, όπως αναφέρουν οικονομικοί 

αναλυτές. Επίσης, ADQ προχώρησε νωρίτερα φέτος στην εξαγορά και της μεγάλης αιγυπτιακής 

φαρμακοβιομηχανίας Amoun Pharmaceutical, έναντι τιμήματος περίπου 650 εκατ. δολλαρίων, ενώ έχει ακόμη 

εξαγγείλει επενδύσεις της τάξεως του 1 δισ. δολλαρίων για την στήριξη της επέκτασης του μεγάλου Ομίλου 

hypermarkets LuLu στην Αίγυπτο.  

 

Γ. Ο εδρεύων στο Abu Dhabi μεγάλος εμιρατινός όμιλος real estate developers, Aldar Properties, από κοινού με 

το επενδυτικό holding του Εμιράτου του Abu Dhabi, ADQ, υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά σε ρευστά 

διαθέσιμα για την εξαγορά μεριδίου έως του 90% του κεφαλαίου του επίσης μεγάλου αιγυπτιακού ομίλου 

developers, SODIC (Six of October Development & Investment Company), ο οποίος εδρεύει στα δυτικά 

περίχωρα του Καΐρου. Σημειώνεται ότι αρχική, μη δεσμευτική προσφορά είχε κατατεθεί από τον Όμιλο Aldar 

τον παρελθόντα Μάρτιο, για εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου (51%) της SODIC. Η προσφορά της ως άνω 

εμιρατινής κοινοπραξίας ανήλθε σε 20 αιγυπτιακές λίρες ανά μετοχή της SODIC, εκτιμώντας την αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου της SODIC στο επίπεδο των 7,1 δισ. αιγυπτιακών λιρών (περίπου 453 εκατ. δολλαρίων), 

με προσφερόμενη μέση τιμή ανά μετοχή κατά 18% υψηλότερη από την μέση τιμή της μετοχής της SODIC στο 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου το τελευταίο τρίμηνο. Η προσφορά εξαγοράς της κοινοπραξίας Aldar – ADQ τώρα 

θα πρέπει κατ’ αρχάς να εξεταστεί από την αρμόδια αιγυπτιακή Χρηματοοικονομική Ρυθμιστική Αρχή 

(Financial Regulatory Authority – FRA) και εν συνεχεία, εφ’ όσον κριθεί συμβατή με το κανονιστικό πλαίσιο 

ανταγωνισμού, να λάβει την έγκριση των μετόχων του Ομίλου SODIC.     

 

Αμπού Ντάμπι, 16 Σεπτεμβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος 
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