
 

 

     

 Ανακοίνωση σχεδίου εισαγωγής Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi  

 

Ο εδρεύων στο Abu Dhabi μεγάλος κρατικός βιομηχανικός-επενδυτικός Όμιλος ADQ (πρώην Abu Dhabi 

Developmental Holding Company) ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή του να εισάγει μετοχές του Οργανισμού 

διαχείρισης των Λιμένων του Abu Dhabi (Abu Dhabi Ports) στο Χρηματιστήριο Abu Dhabi. Η διάθεση των 

μετοχών της Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την σχετικά ανακοίνωση, 

σε εγχώριους επενδυτές. Ο Πρόεδρος της Abu Dhabi Ports κ. Falah Al Ahbabi δήλωσε σχετικά ότι η εισαγωγή 

της Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα του Οργανισμού προς την 

κατεύθυνση εδραίωσης της ηγετικής θέσης του στους τομείς θαλάσσιων μεταφορών και logistics. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Ομίλου ADQ, κ. Mohamed Alsuwaidi, σημείωσε ότι η εισαγωγή μεριδίου του μετοχικού 

κεφαλαίου της Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο εξυπηρετεί την στρατηγική ανάδειξής της σε διεθνή 

εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, ενώ επίσης αναφέρθηκε στην εξαιρετικά επιτυχημένη έως τώρα φετινή 

πορεία του Χρηματιστηρίου Abu Dhabi, οποίο σημειωτέον επίσης ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της ADQ, με την 

επιτυχημένη εισαγωγή των μετοχών 14 εταιρειών.  

 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα δημοσιοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία, κατά το οικονομικό έτος 2020 ο Όμιλος 

Abu Dhabi Ports πραγματοποίησε έσοδα ύψους 3,4 δισ. Dirhams –αυξημένα κατά 24% έναντι του 2019, παρά 

τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στο διεθνές εμπόριο- ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 37% σε 1,5 δισ. Dirhams και η βάση περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 

αυξήθηκε κατά 3,1 δισ., σε 24,8 δισ. Dirhams ως το τέλος του 2020. Οργανισμός Abu Dhabi Ports διαχειρίζεται 

11 συνολικά λιμένες στα ΗΑΕ και στη Γουινέα, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε εκδώσει ομολογιακό δάνειο 

ύψους 1 δισ. δολλαρίων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς του προς υλοποίηση επενδυτικών 

προγραμμάτων επέκτασης (βλ. τηλ/ματα μας Α.Π. Φ.600/714/5.6.2021 & Φ.600/723/7.6.2021). 

 

Η εισαγωγή των μετοχών της Abu Dhabi Ports στο Χρηματιστήριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν 

το τέλος του 2021, αφού προηγουμένως λάβει σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις και ανάλογα με τις συνθήκες της 

αγοράς.           
 

Αμπού Ντάμπι, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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