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Η Αbanca εξαγόρασε την ισπανική θυγατρική της Novo Banco 

 

Η Abanca, έκτη πλέον δύναμη στο ισπανικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με πρόσφατα 

δημοσιεύματα του ισπανικού οικονομικού τύπου, προέβη σε μία σημαντική εξαγορά, μετά το 

2013, όταν ο πρόεδρός της Χουάν Κάρλος Εσκοτέτ είχε εξαγοράσει, την παλιά Novacaixagalicia, 

μέσω του ισπανικού Ταμείου Αναδιάρθρωσης Τραπεζών. Aυτή τη φορά, σε συνέχεια μίας πολύ 

ανταγωνιστικής διαδικασίας δημοσίου διαγωνισμού, εξαγόρασε τo ισπανικό παράρτημα της 

πορτογαλικής τραπεζικής οντότητας, Novo Banco, σε τιμή, η οποία, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει 

γνωστή. Η πορτογαλική μητρική της τελευταίας χρειάστηκε να διαθέσει 166 εκατ. ευρώ για την 

εξυγίανσή της, προκειμένου να εξασφαλίσει την πώληση της στην ισπανική αγορά. 

Μετά από αυτή τη διαδικασία, η γαλικιανή Abanca ευελπιστεί να ξεπεράσει τα 100 δις κύκλου 

επιχειρήσεων στην Ισπανία, όταν η Novο Banco εγκαταλείψει τελείως τη χώρα, πωλώντας και 

τις τελευταίες επιχειρήσεις της. Επιπλέον, ενδυναμώνει την υπεροχή της σε στρατηγικούς 

κλάδους, όπως η τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων. Πλέον, η Abanca θα διαθέτει μετοχές 

αξίας 71,338 δις ευρώ και θα διαχειρίζεται 46,037 δις καταθέσεων και 11,7 δις παθητικού. Θα  

απασχολεί 6.312 υπαλλήλους σε 745 γραφεία. 

H Novo Banco φέρει ένα σύνολο κύκλου εργασιών ύψους 4,28 δις, διαθέτει 10 γραφεία και 172 

εργαζομένους και ειδικεύεται σε τραπεζική ιδιωτών, επιχειρήσεων, εταιριών και οργανισμών. H 

τράπεζα, η οποία πριν από την εξυγίανσή της, ονομαζόταν Banco Espirito Santo, κατέγραψε 

απώλειες ύψους1,329 δις ευρώ, το προηγούμενο φορολογικό έτος και χρειάστηκε να λάβει από 

το κράτος 598,3 εκατ. ευρώ, το οποίο τελικά την πούλησε στο αμερικανικό fund LoneStar. 

Εντούτοις, η απόδοσή της της συνεχίζει να είναι κακή. 

H εν λόγω εξαγορά έρχεται λίγους μήνες μετά το κλείσιμο της αντίστοιχης για τη Bankoa. Είχαν 

προηγηθεί εκείνες της Banco Echeverría, της Popular Servicios Financieros της Deutsche Bank 

Πορτογαλίας και της ισπανικής θυγατρικής της Caixa Geral. 
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