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Επένδυση IHC σε ψηφιακή τράπεζα στην Κολομβία 

 

Η International Holding Company (IHC), συμφερόντων Sheikh Tahnoon, ανακοίνωσε χθες επένδυση 

ύψους 734 εκατ. AED (200 εκατ. δολάρια) στη Lulo Colombia S.A., η οποία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της 

την πρώτη ψηφιακή τράπεζα της Κολομβίας, Lulo Bank. Η Lulo Bank είναι ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή 

τράπεζα στην αγορά της Κολομβίας και σχεδιάζει να επεκταθεί σε άλλες αγορές της Λατινικής Αμερικής. 

Αποτελεί την πρώτη πλήρως ψηφιοποιημένη τράπεζα της Κολομβίας που έχει εγγράψει περισσότερους από 

120.000 ενεργούς χρήστες από τότε που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2022 και πρόκειται να 

ολοκληρώσει περισσότερες από 200.000 εφαρμογές χρηστών πριν από το τέλος του 2022. Η Τράπεζα 

στοχεύει να επιτύχει μια πελατειακή βάση 1 εκατ. στην Κολομβία μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. 

Η Τράπεζα ιδρύθηκε από τον Jaime Gilinski, έναν από τους σημαντικότερους Κολομβιανούς 

επιχειρηματίες στο χώρο της τραπεζικής, των ΜΜΕ και της ανάπτυξης ακινήτων. Κ. Gilinski και IHC/Royal 

Group συνεργάζονται, επίσης, για την απόκτηση του μεγαλύτερου ομίλου τροφίμων της Κολομβίας Grupo 

Nutresa, ο οποίος διαθέτει 47 εργοστάσια σε 14 χώρες. 

Σχολιάζοντας την εξαγορά, ο κ. Syed Basar Shueb, Διευθύνων Σύμβουλος της IHC, δήλωσε ότι το 

οικοσύστημα fintech στη Λατινική Αμερική παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη με υψηλούς ρυθμούς, ενώ στην 

περίπτωση της Κολομβίας, έχει συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Υπογράμμισε δε ότι η Lulo Colombia S.A. εντάσσεται στα σχέδια επέκτασης της εταιρείας στη Λατινική 

Αμερική. 

Η αγορά της Κολομβίας είναι η τέταρτη αγορά στην οποία η IHC επέκτεινε τις επενδυτικές της 

δραστηριότητες φέτος μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και την Τουρκία.  

Επισημαίνουμε ότι ΗΑΕ και Κολομβία είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 

εμπορικής συμφωνίας τύπου CEPA και μάλιστα αρμόδιος Υπουργός, κ. Al Zeyoudi είχε ανακοινώσει ότι θα 

υπογραφεί εντός παρελθόντος Ιουλίου. Εκτιμάται ότι η κυβερνητική αλλαγή στην Κολομβία ανέβαλε επί του 

παρόντος την ολοκλήρωση και υπογραφή της συμφωνίας. 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ae53

