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Συμφωνία μεταξύ της Telefónica και της Liberty Global για επίτευξη κοινοπραξίας 

Οι δύο κολοσσοί στον τομέα τηλεπικοινωνιών, η ισπανική Telefónica και η πολυεθνική Liberty 

Global, συμφώνησαν στη δημιουργία κοινοπραξίας των θυγατρικών τους στο Ην. Βασίλειο, O2 

και Virgin Media αντίστοιχα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρική συγχώνευση παγκοσμίως από τη 

στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού και την μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο 

τα τελευταία πέντε έτη.   

Αναλυτικότερα, η κάθε εταιρία θα κατέχει το 50% της O2 Virgin Media, η οποία θα είναι και η 

μεγαλύτερη στη Βρετανία, χώρα ιδιαίτερης σημασίας για την ισπανική εταιρία. Η συνολική αξία 

εκτιμάται στα 38 δις λίρες Αγγλίας ή 43,4 δις ευρώ. Η συγχωνευμένη εταιρία θα παρέχει σταθερή 

και κινητή τηλεφωνία καθώς και τηλεόραση, ενώ θα ανταγωνιστεί την άλλη μεγάλη εταιρία, BT 

καθώς επίσης θα ασκήσει πίεση και σε άλλες, όπως η Vodafone και η Three, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται μόνο στην κινητή τηλεφωνία. Σύμφωνα με την Telefónica, οι πελάτες 

φθάνουν τους 46,5 εκατομμύρια, σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία καθώς και τηλεόραση, 

ξεπερνώντας την, έως τώρα μονοπωλιακή BT, που απαριθμεί 46,3 εκ. πελάτες. 

Η Telefónica θα λάβει 5,7 δις λίρες Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένης και μίας αντισταθμιστικής 

πληρωμής 2,5 δις λιρών Αγγλίας, ενώ κύριος στόχος της συγχώνευσης αυτής είναι η μείωση του 

χρέους της, το οποίο, στα τέλη Μαρτίου τ.έ., έφθανε τα 38,2 δις ευρώ. Το χρέος της αναμένεται 

να μειωθεί κατά 6,3% με 6,65 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Telefónica, κ. José María 

Alvarez-Pallete, οι αρχές ανταγωνισμού θα κάνουν δεκτή τη συγχώνευση χωρίς προϋποθέσεις, 

καθώς στο παρελθόν είχε εγκριθεί η συγχώνευση μεταξύ των BT και Everything Everywhere, για 

προφορά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ενώ στη χώρα υπάρχει επαρκής αριθμός εταιριών, 

ώστε να τηρείται ο ανταγωνισμός. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο, η Ε.Ε. είχε ακυρώσει τη 

συγχώνευση της O2 με την Hutchison Three.    

Αξιοσημείωτη δεν είναι μόνο η χρονική στιγμή της πραγματοποίησης της συμφωνίας, δεδομένης 

της αβεβαιότητας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε. Εξαιτίας της πανδημίας και του κατ’ οίκον περιορισμού, οι διαπραγματεύσεις 

έγιναν μέσω τηλεδιασκέψεων, προσδιορίζοντας, σε μεγάλο βαθμό, ότι στο μέλλον, είναι πιθανό 

να πραγματοποιούνται περισσότερες συμφωνίες με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα 

και το χρόνο για μεταφορά αντιπροσώπων σε άλλες πόλεις και άλλα κράτη.  

Η εκτέλεση της συμφωνίας εξαρτάται από το πότε θα δοθεί η σχετική άδεια από τις αρμόδιες 

αρχές. Εάν αυτό συμβεί στην Φάση 1, η κοινοπραξία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2020 με 

αρχές του 2021. Στην περίπτωση όμως που εξεταστεί σε βάθος η συγχώνευση, η κοινοπραξία 

ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ του β’ και γ΄ τριμήνου του 2021. Τέλος, πέραν του Ην. 

Βασιλείου, η αγορά της Βραζιλίας αποτελεί επίσης ιδιαίτερης σημασίας για την ισπανική εταιρία, 

όπου και εξετάζεται η εξαγορά μετοχών της μεγαλύτερης εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας της 

χώρας, Oi.  
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