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Η Fairfax γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της MYTILINEOS 
 

 

Αθήνα, Ελλάδα – 13 Δεκεμβρίου 2022 – Η MYTILINEOS ΑΕ (“MYTILINEOS”) 
και η Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”)  ενισχύουν περαιτέρω τη σχέση 
τους μέσω της αύξησης του ποσοστού που κατέχει η Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο 
της MYTILINEOS, με τη Fairfax να συμφωνεί να αυξήσει τη θέση της στη 
MYTILINEOS κατά €50 εκατ., καθώς και της δυνατότητας για την επένδυση 
επιπλέον €50 εκατ., ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων και των εξαιρετικών 
προοπτικών ανάπτυξης της MYTILINEOS. 
 
Τα δύο μέρη συμφώνησαν την πώληση και αγορά 2.702.703 ιδίων μετοχών της 
MYTILINEOS, συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, οι 2.702.703 μετοχές θα 
μεταβιβαστούν στη Fairfax το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Με την 
ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σκέλους της συναλλαγής, η  Fairfax θα γίνει ο 
δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη MYTILINEOS, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές 
της MYTILINEOS, ποσοστό 4.68% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 
 
Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, τα δύο μέρη συμφώνησαν να 
συνάψουν επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable note) ύψους 
€50.000.000, με το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα δύο (2) ετών για την απόκτηση 
επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS στην τιμή των €20 ανά 
μετοχή. 
 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax, κ. Prem Watsa, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την αύξηση της επένδυσης της 
Fairfax στη MYTILINEOS. Η Εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και 
ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση». 
 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, κ. 
Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Καλωσορίζουμε τη Fairfax 
ως τον 2ο μεγαλύτερο μέτοχο στη MYTILINEOS, γεγονός που αποτελεί απόδειξη 
της υπάρχουσας εξαιρετικής σχέσης και που σταθερά  αναπτύχθηκε από το 2012, 
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όταν η Fairfax αγόρασε τις πρώτες μετοχές της Εταιρείας. Με την κίνηση αυτή, 
συσφίγγεται περαιτέρω αυτή η σχέση, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της 
MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια. Η MYTILINEOS σταθερά προσανατολισμένη στο 
στρατηγικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνει τη δημιουργία αξίας για 
όλους τους μετόχους της. Με τη Fairfax στο πλευρό μας, είμαι βέβαιος ότι θα 
κατακτήσουμε νέες κορυφές στην ιστορία της MYTILINEOS". 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
  
Επενδυτικές Σχέσεις 

Tel. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: ir@mytilineos.gr 

Γραφείο Τύπου 

Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: communications@mytilineos.gr 

 
 
 
MYTILINEOS: 
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και 
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ (9Μ 
2022) και απασχολεί περισσότερους από 4.820  άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn 
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