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Εξαγορά θυγατρικής IHC από Multiply Group 

Η Multiply Group, εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα το Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε το 

80% της International Energy Holding. Το υπόλοιπο 20% εξαγοράστηκε από την Alpha Dhabi Holding.  

Η International Energy Holding απέκτησε πρόσφατα μερίδιο 50% στην τουρκική εταιρεία ΑΠΕ, 

Kalyon Enerji Yatrimlari A.Ş..Τα περιουσιακά στοιχεία της Kalyon Enerji περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκό 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή Karapinar του Ικονίου. Όταν ολοκληρωθεί το έργο το 2023, η 

εγκατάσταση θα καλύψει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η 

εταιρεία διαθέτει επίσης ένα αιολικό έργο ισχύος 1 GW στην Άγκυρα που αναπτύχθηκε από τη Ζώνη 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Τουρκίας (YEKA), καθώς και άλλα μικρότερα έργα ΑΠΕ σε διάφορες 

πόλεις της Τουρκίας. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο η εξαγορασθείσα εταιρεία όσο και οι εταιρείες Multiply Group και 

Alpha Dhabi Holding είναι θυγατρικές της International Holding Company, συμφερόντων Sheikh Tahnoon 

bin Zayed Al Nahyan, Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και ομοθαλούς αδερφού Προέδρου ΗΑΕ. 

Η Multiply Group γνώρισε στρατοσφαιρική άνοδο των μεγεθών της, ξεκινώντας αρχικά ως εταιρεία 

συμβούλων μάρκετινγκ και διαφήμισης με ιδρύτρια την νυν Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Samia Bouazza, 

λιβανέζικης καταγωγής. Πλέον έχει ως Πρόεδρο τον, επίσης, λιβανέζικης καταγωγής κ. André George 

Sayegh, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας FAB με Πρόεδρο τον Σεΐχη Tahnoon. Μετά την 

εξαγορά της από την IHC το 2020, ξεκίνησε ως όμιλος που επενδύει σε τεχνολογικές εταιρείες, αλλά έχει 

διευρύνει, πλέον, τους επενδυτικούς ορίζοντές της, καθώς επένδυσε πολύ πρόσφατα 10 δισεκ. Ντίρχαμ, 

αποκτώντας μερίδιο 7,3% στην Εθνική Εταιρεία Ενέργειας του Αμπού Ντάμπι (TAQA) με πωλητή το 

κρατικό επενδυτικό ταμείο, ADQ. Άλλες επενδύσεις περιλαμβάνουν το 100% της ιδιοκτησίας της PAL 

Cooling Holding, ενός από τους κορυφαίους παίκτες στη βιομηχανία συστημάτων ψύξης κατοικιών των ΗΑΕ, 

καθώς και αξιόλογες συμμετοχές στην εταιρεία ηλεκτρισμού και ύδρευσης Dubai Electricity & Water 

Authority (DEWA) και στην εταιρεία χημικών προϊόντων Borouge. 
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