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Εξαγορά μετοχικού μεριδίου εταιρείας Vodafone από E& (Etisalat) 

 

Η εμιρατινή εταιρεία τηλεπικοινωνιών, με έδρα το Αμπού Ντάμπι, e& (έως πρότινος Etisalat/Emirates 

Telecommunications Group) αγόρασε μετοχικό μερίδιο 9,8% στη Vodafone για 4,4 δισεκ. δολάρια και κατέστη 

ο μεγαλύτερος μέτοχος στη βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. H e& είναι ο μεγαλύτερος εισηγμένος 

πάροχος τηλεπικοινωνιών των ΗΑΕ και μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη 

Μέση Ανατολή βάσει κεφαλαιοποίησης. Διαθέτει παρουσία ως πάροςχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 15 

χώρες με έμφαση στη Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική, καθώς και τη Δυτική Αφρική  

Η συμμετοχή της e& στη Vodafone εντάσσεται στο πλαίσιο των πρόσφατων εταιρικών ανακοινώσεων 

για μια στρατηγική αναδιάρθρωση με στόχο την προώθηση νέων επενδύσεων και την επέκταση της διεθνούς 

ανάπτυξης του ομίλου σε νέες αγορές στην Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία και σε τομείς εκτός 

τηλεπικοινωνιών, όπως η χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech). Η e& δήλωσε ότι σκοπός της επένδυσης 

είναι να αποκτήσει σημαντική έκθεση σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές υπηρεσίες, 

προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να κάνει προσφορά για να αποκτήσει τον έλεγχο της. 

Σημειώνεται ότι ο αιγυπτιακής καταγωγής Διευθύνων Σύμβουλος της e& κ. Hatem Dowidar ήταν έως 

το 2015 επικεφαλής του προσωπικού του Ομίλου Vodafone με έδρα το Λονδίνο, καθώς και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Vodafone Αιγύπτου από το 2009 έως το 2014.  

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της, ο εμιρατινός όμιλος έχει ήδη προβεί σε 

εξαγορές τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Help AG, 

της διαχειρίστριας data centres στα ΗΑΕ Khazna και του διαδικτυακού λιανοπωλητή elGrocer. Η εταιρεία 

προχώρησε επίσης στην ψηφιακή τραπεζική, συνάπτοντας συμφωνία συνεργασίας με την ADQ για την πρώτη 

ψηφιακή τράπεζα στα ΗΑΕ, ονόματι WIO. 
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