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Η αμερικανική Blackstone αγοράζει το 50,01% της ισπανικής Testa 

Μία ακόμη μεγάλη κίνηση πραγματοποιείται στον τομέα των ακινήτων με πρωταγωνιστή την 

αμερικανική επενδυτική τράπεζα Blackstone. Μετά την απόκτηση μετοχών στην εισηγμένη 

εταιρεία επενδύσεων ακινήτων (SOCIMI-Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 

Inmobiliaria) Hispania, η οποία ειδικεύεται στα ξενοδοχεία, η εταιρεία έχει στρέψει το 

ενδιαφέρον της στην Testa Residencial, η οποία είναι η μεγαλύτερη ισπανική εταιρεία 

ακινήτων που διατίθενται προς ενοικίαση. 

Η Blackstone έχει ήδη συμφωνήσει με τρεις από τις μεγαλύτερους μετόχους της Testa, την 

ισπανική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα Merlin Properties και τις ισπανικές τράπεζες 

Santander και BBVA, για την αγορά του 50,01% της. Ωστόσο, η Acciona, ισπανική εταιρεία 

για την προώθηση και διαχείριση υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία 

είναι ο άλλος μεγάλος μέτοχος, δεν έχει συμφωνήσει ακόμη.  

Οι μέτοχοι της Testa βλέπουν σε αυτή τη διαδικασία μία διέξοδο από την αποτυχία τους να 

ξεκινήσουν μία μεγάλη δημόσια εγγραφή τον περασμένο Ιούνιο, όταν η πολιτική αβεβαιότητα 

που επικρατούσε, προκάλεσε αύξηση των χρηματιστηριακών αγορών. Η πρόθεση της Merlin, 

της Santander και της BBVA (και σε μικρότερο βαθμό της Acciona) ήταν να απαλλαγούν από 

τη συμμετοχή τους με αυτή τη μεγάλη δημόσια εγγραφή και τώρα βρίσκουν μία διαδρομή 

διαφυγής με την Blackstone ως αγοραστή. 

Η Merlin ανακοίνωσε ότι με αυτή τη σειρά ενεργειών συγκεντρώνει 321,2 εκ. ευρώ για το 

16,95% που κατέχει στην Testa. Τα κεφάλαια που θα αποκτήσει η Merlin θα 

χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους, σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρηματικού 

σχεδίου της εταιρείας. Η BBVA, η οποία κατέχει το 25,24%, έχει, επίσης, πωλήσει όλες τις 

μετοχές της. Από την πλευρά της, η Santander πωλεί μόνο το 7,82% του 36,87% που κατέχει 

στην Testa, γεγονός που δίνει στην Blackstone τη δυνατότητα να κατέχει το υψηλότερο μέρος 

των μετοχών της εταιρείας. 

Η Testa είναι σήμερα η κορυφαία εταιρεία στην αγορά ενοικιαζόμενων κατοικιών στην 

Ισπανία. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο 10.615 μονάδων, αξίας 2,675 δις ευρώ, με ακαθάριστο 

ετήσιο εισόδημα 85 εκ. ευρώ και ποσοστό πληρότητας 91,4%. 


