
 

 

 

     

 Ανακοίνωση σχεδίου εισαγωγής θυγατρικής ADNOC στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi  

 

Η θυγατρική του μεγάλου κρατικού Ομίλου υδρογονανθράκων του Εμιράτου του Abu Dhabi, Abu Dhabi 

National Oil Company (ADNOC), οποία ασχολείται με τις ερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες όντας 

η μεγαλύτερη του είδους της στον χώρο της Μ. Ανατολής από απόψεως εξοπλισμού γεωτρήσεων, ADNOC 

Drilling, ανακοίνωσε στις 6/9 την πρόθεσή της να διαθέσει μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) μερίδιο 

7,5% του μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi. Η εν λόγω προσφορά αναμένεται να 

απευθυνθεί τόσο σε θεσμικούς όσο και σε ιδιώτες επενδυτές, όπως και σε εν ενεργεία υπαλλήλους και 

συνταξιούχους του Ομίλου ADNOC. Πρόκειται για την δεύτερη περίπτωση εισαγωγής θυγατρικής του Ομίλου 

ADNOC στο Χρηματιστήριο, έπειτα από εκείνην της ADNOC Distribution, το έτος 2017. Σύμφωνα με διεθνείς 

εκτιμήσεις, η προσφορά του ως άνω μεριδίου 7,5% του μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο 

αναμένεται να αποφέρει στην ADNOC Drilling έσοδα πλησίον των 750 εκατ. δολλαρίων. Όπως επεσήμαναν οι 

υπεύθυνοι της εταιρείας, η ADNOC Drilling διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο του 

μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο, σε οποιαδήποτε στιγμή προτού ανακοινωθεί η τιμή διάθεσης των 

μετοχών.  

 

Ο Όμιλος ADNOC κατέχει μερίδιο 95% στην ADNOC Drilling, από το οποίο θα προέλθει το μερίδιο που θα 

διατεθεί στην αρχική δημόσια προσφορά, ενώ το υπόλοιπο 5% κατέχει ο ομοειδής μεγάλος αμερικανικός 

Όμιλος Baker Hughes. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (Ιουνίου τρέχοντος έτους), η ADNOC Drilling διαθέτει 

συνολικά 107 εξέδρες γεώτρησης, ενώ στην διάρκεια του 2020 πραγματοποίησε έσοδα ύψους 2,09 δισ. 

δολλαρίων και κέρδη 569 εκατ. δολλαρίων και στο πρώτο εξάμηνο 2021 έσοδα 1,12 δισ. δολλαρίων και κέρδη 

281,6 εκατ. δολλαρίων, αντίστοιχα. Από καταβολής της, το έτος 1972, έως το τέλος του 2020, η ADNOC 

Drilling είχε διανοίξει συνολικά πάνω από 9.600 φρέατα έρευνας και άντλησης υδρογονανθράκων, ενώ στην 

διάρκεια τοπυ πρώτου εξαμήνου τρέχοντος έτους διάνοιξε ακόμη 286. 

 

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Dr. Sultan Al Jaber, Υπουργού Βιομηχανίας & Προηγμένης Τεχνολογίας και 

Διευθύνοντα Συμβούλου της ADNOC, η διάθεση μετοχών της ADNOC Drilling στο Χρηματιστήριο Abu 

Dhabi είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και κατοίκους των ΗΑΕ, καθώς και σε διεθνείς και εγχώριους 

επενδυτές, τόσο θεσμικούς, όσο και απλούς ιδιώτες. Η ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) 

αναμένεται να λάβει χώρα εντός του προσεχούς Οκτωβρίου, κατόπιν λήψεως και των σχετικών κανονιστικών 

εγκρίσεων από τις εγχώριες Αρχές, οπότε οι μετοχές της ADNOC Drilling θα αρχίσουν να τυγχάνουν 

διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi.        
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