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Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ DP World και CDPQ για την απόκτηση μεριδίου 22% σε 

περιουσιακά στοιχεία DP World στα ΗΑΕ 

Η DP World και το καναδικό συνταξιοδοτικό και επενδυτικό ταμείο CDPQ (Caisse de dépôt et 

placement du Québec) ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα επένδυση ύψους $5 δισ. σε τρία από τα 

εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία της DP World στα ΗΑΕ. 

Η CDPQ θα επενδύσει συνολικά $5 δισ. (τα $2,5 δισ. μέσω έκδοσης χρέους) στο λιμάνι Jebel Ali, 

στην Ελεύθερη Ζώνη Jebel Ali (JAFZ) και στο National Industries Park (NIP), μέσω μιας νέας 

κοινοπραξίας στην οποία θα κατέχει ποσοστό περίπου 22%. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές θα έχουν την 

ευκαιρία να αποκτήσουν επιπλέον μερίδιο έως και $3 δισ. Η συναλλαγή συνεπάγεται συνολική αξία 

περίπου $23 δισ. για τα τρία περιουσιακά στοιχεία. 

Το λιμάνι Jebel Ali, η Ελεύθερη Ζώνη του και το National Industries Park σχηματίζουν ένα 

ολοκληρωμένο οικοσύστημα για τις αλυσίδες εφοδιασμού και logistics περισσότερων από 8.700 εταιρειών 

από όλο τον κόσμο, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3,5 δισ. ανθρώπους παγκοσμίως. Τα τρία 

περιουσιακά στοιχεία είχαν έσοδα $1,9 δισ. για το 2021.  

Ο Sultan Ahmed Bin Sulayem, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, DP World, 

δήλωσε ότι η συγκεκριμένη Συμφωνία αποτελεί επιστέγασμα της ήδη υπάρχουσας, επιτυχημένης 

συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και μέσω αυτής επιδιώκεται, κυρίως, η μείωση της δανειακής 

μόχλευσης της DP World, η οποία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.  

Η έναρξη της συνεργασίας τους χρονολογείται από το Δεκέμβριο του 2016, με τη σύσταση μιας 

κοινής επενδυτικής πλατφόρμας, με κεφάλαια υπό διαχείριση $8,2 δισ., η οποία έχει επενδύσει σε 18 

τερματικούς σταθμούς λιμένων παγκοσμίως και συμπληρωματικές υποδομές, όπως κέντρα logistics. Η DP 

World κατέχει το 55% της πλατφόρμας και η CDPQ το υπόλοιπο 45%. 
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