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Εξαγορά αιγυπτιακών ναυτιλιακών εταιρειών από AD Ports Group 

 

Η κρατική εταιρεία διαχείρισης λιμένων του Αμπού Ντάμπι, AD Ports Group, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε 

σε συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 70% στην International Associated Cargo Carrier B.V., η οποία κατέχει εξ 

ολοκλήρου δύο ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Αίγυπτο, την Transmar International Shipping Company και την 

Transcargo International S.A.E. (TCI). Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την πρώτη διεθνή εξαγορά που πραγματοποιεί 

η AD Ports Group. 

Το συνολικό τίμημα αγοράς αυτής της συναλλαγής ανέρχεται σε 514 εκατ. AED (140 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Η 

εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα του AD Ports Group, τα οποία 

υπερέβαιναν τα 3 δισεκ. AED στις 31 Μαρτίου 2022.  

Η Transmar είναι εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δραστηριοποιείται στη Μέση Ανατολή, την 

Ερυθρά Θάλασσα, τον Αραβικό Κόλπο και την Ανατολική Ακτή της Αφρικής. Το 2021, η Transmar διαχειρίστηκε 109.000 

TEU. 

Η TCI είναι εταιρεία διαχείρισης τερματικών σταθμών και φορτοεκφορτώσεων, η οποία δραστηριοποιείται 

κυρίως στο λιμάνι της Adabiya στον κόλπο του Σουέζ, όπου είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής εμπορευματοκιβωτίων. Οι 

δύο δραστηριότητές της είναι οι υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου. Το 2021, η TCI 

διαχειρίστηκε 92.000 TEU και 1,2 εκατομμύρια τόνους χύδην φορτίου. 

Οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες (οικογένεια El Ahwal) θα παραμείνουν στη διοίκηση των εταιρειών. 

Ο κ. Falah Mohammed Al Ahbabi, Πρόεδρος του AD Ports Group, δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη εξαγορά στο 

εξωτερικό στην ιστορία του AD Ports Group και ένα σημαντικό ορόσημο στο φιλόδοξο διεθνές σχέδιο επέκτασης. Αυτή η 

εξαγορά θα υποστηρίξει τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους για την περιοχή της Βόρειας Αφρικής και του Κόλπου. 

Ο Captain Mohamed Juma Al Shamisi, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου σημείωσε, από την πλευρά του, ότι ο 

Όμιλος AD Ports συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στην Αίγυπτο, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του για 

παγκόσμια επέκταση.  

Αυτή η συμφωνία είναι η τελευταία σε μια σειρά συμφωνιών της AD Ports Group με την αιγυπτιακή ναυτιλιακή 

βιομηχανία, όπως με το Egyptian Group for Multipurpose Terminals για την κοινή ανάπτυξη και λειτουργία των λιμένων 

Safaga και Ain Al Sokhna και τη συμφωνία με τη Αρχή Λιμένων της Ερυθράς Θάλασσας για την ανάπτυξη, λειτουργία 

και διαχείριση θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια Safaga, Sharm El Sheikh και Hurghada. 
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