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Εξαγορά τουρκικής τράπεζας Deniz Bank από την Emirates NBD 

 
Η ισχυρότερη σε Ντουμπάι και τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στα ΗΑΕ Emirates NBD ανακοίνωσε 
αναθεωρημένη συμφωνία με ρωσική Sherbank για την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου 99,85% της 
τουρκικής Deniz Bank έναντι 15,8 δις Λιρών Τουρκίας (10,12 δις Ντίρχαμ ή  2,8 δις $ΗΠΑ), τίμημα το 
οποίο εμφανίζεται μειωμένο αποτιμώμενο σε $ ΗΠΑ, έναντι αυτού που είχε ανακοινωθεί (14,6 δις 
Λιρών ή 3,2 δις $ΗΠΑ) κατά την αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, Mάιο παρελθόντος έτους, 
λόγω της, εν τω μεταξύ, διολίσθησης της τουρκικής Λίρας.   
 
Η εξαγορά αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί δεύτερο τρίμηνο τ.ε., υποκείμενη σε διαδικασίες 
έγκρισης από πλευράς ρυθμιστικών αρχών (παρατίθεται σχετική ανακοίνωση). Επομένη ημέρα νέας 
συμφωνίας, αξία χρηματιστηριακής τιμής μετοχών αγοραστού σημείωσε αύξηση 6,05%.   
 
Σημειώνουμε ότι Emirates NBD έχει εξαγοράσει, από το 2013, μονάδα BNP Paribas στην Αίγυπτο και 
εκτός των ΗΑΕ δραστηριοποιείται, με υποκαταστήματά της, σε Σαουδική Αραβία, Ινδία και ΗΒ, καθώς 
και με γραφεία αντιπροσώπευσης, σε Κίνα και Ινδονησία.  
 
Η Emirates NBD προέκυψε από τη συγχώνευση NBD και Emirates Bank International (EBI), Μάρτιο 
2007. Υπό την ηγεσία επικεφαλής ομίλου Emirates H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 
απασχολεί, σήμερα, 9.000 εργαζομένους, διαθέτει 230 υποκαταστήματα και 1069 αυτόματα 
μηχανήματα εξυπηρέτησης πελατών (ATMs) διεθνώς, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού της 
αποτιμώνται (31.12.2018) σε 136 δις $ΗΠΑ.  
 
Πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ύψους 55% κατέχει κρατικό Ταμείο Investment Corporation of Dubai, 
άλλοι θεσμικοί επενδυτές συμμετέχουν με μερίδιο 17,3% ενώ έχουν διατεθεί σε ιδιώτες με δημόσια 
εγγραφή σε Χρηματιστήριο Ντουμπάι μετοχές συνολικού μεριδίου 21,5%. Πιστοληπτική της 
ικανότητα κατατάσσεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε βαθμίδα Α3/P-2 (Moodie’s) και A+ / F1 
(Fitch) με σταθερές προοπτικές.  
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