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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ TΗΝ ALCAN 

TΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

 

Αθήνα, Ελλάδα – 15 Μαρτίου, 2005 – Η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος 

Επιχειρήσεων (ATHEX: MYTIL) ανακοίνωσε σήµερα ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά 

του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει η Alcan Inc. (NYSE, TSX: AL) στην 

Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. ((REU: ALGr.AT) ADG). Η συµφωνία για την εξαγορά 

είχε αρχικώς ανακοινωθεί στις 29 ∆εκεµβρίου 2004 και ακολούθησε η έγκριση της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέλεση 

της συναλλαγής.  

 

«Είµαστε ευτυχείς που ολοκληρώσαµε την συναλλαγή και καλωσορίζουµε τη 

δέσµευση που παρέχει η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων για τη 

µακρόχρονη και αναπτυξιακή πορεία της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε.» ανέφερε η 

κα Cynthia Carroll, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alcan Primary Metal 

Group.  

 

Πριν από την συναλλαγή η Alcan κατείχε περίπου 13 εκατ. µετοχές της Αλουµίνιον 

της Ελλάδος Α.Ε, δηλαδή ποσοστό 60.2% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος 

Επιχειρήσεων και προς τούτο συνδεόµενα πρόσωπα αποκτούν ποσοστό 53% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. από την Alcan. Επίσης 

συµφωνήθηκε ότι ο Όµιλος Alcan θα συνεχίσει να παρέχει προς την Εταιρία 

συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως βωξίτη, αλλά και τεχνική και 

βιοµηχανική υποστήριξη ενώ υλοποιήθηκε και η απόκτηση από τον Όµιλο 

Μυτιληναίου των συµφωνιών αγοράς Αλουµίνας. Η συνολική αξία της συναλλαγής 

προσεγγίζει το ποσό των € 79.5 εκατ. περίπου. 

 

Για το υπόλοιπο ποσοστό (7.2%) της Alcan, παρέχεται στη τελευταία η δυνατότητα 

να εξασκήσει  δικαίωµα πώλησης (put option), στην Μυτιληναίος Α.Ε. µε χρόνο 

εξάσκησης 12-15 µήνες από σήµερα.  

 

«Η πρωτοποριακή κίνηση της εξαγοράς µιας θυγατρικής πολυεθνικής στην 

Ελλάδα, µιας βιοµηχανίας – σύµβολο για την νεώτερη Ελληνική οικονοµική 

ιστορία, που συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός από τους πιο δυναµικούς κλάδους της 

Ελληνικής βιοµηχανίας, µας κάνει όλους στον Όµιλο περήφανους και µας γεµίζει 

αυτοπεποίθηση για το µέλλον. Είναι παράλληλα και µία ψήφος εµπιστοσύνης στην 

ίδια την Ελληνική οικονοµία, τις δυνατότητές της και µία ηχηρή απάντηση σε 

όλους όσους έσπευσαν τα τελευταία χρόνια να απαξιώσουν την Ελληνική 

βιοµηχανία και τους Έλληνες εργαζόµενους.» τόνισε ο κος Ευάγγελος 

Μυτιληναίος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος 

Επιχειρήσεων.  



 

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. απασχολεί 1,288 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 

138 εργάζονται στην 100% θυγατρική της µεταλλευτική εταιρία ∆ελφοί – 

∆ίστοµον Α.Ε. Οι πωλήσεις της Εταιρίας έφθασαν τα € 357.3 το 2004. 

  

Επισηµαίνεται ότι η Alcan είναι µία πολυεθνική, ανταγωνιστική επιχείρηση στην 

αγορά του αλουµινίου και της συσκευασίας, καθώς επίσης και στην ανακύκλωση 

αλουµινίου. Με τις παγκόσµιας εµβέλειας δραστηριότητες στο πρωτογενές 

αλουµίνιο, τα προϊόντα αλουµινίου, καθώς επίσης και τα ευέλικτα και ειδικά 

προϊόντα και υπηρεσίες συσκευασίας, τις αεροδιαστηµικές εφαρµογές, την 

επεξεργασία βωξίτη και αλουµινίου, σήµερα η Alcan βρίσκεται σε πλεονεκτική 

θέση, ικανή για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των πελατών της για καινοτόµες 

λύσεις και υπηρεσίες. Τέλος, η Alcan απασχολεί 73,000 άτοµα και έχει τις 

λειτουργούσες εγκαταστάσεις της σε 56 χώρες. 

 

H Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων αποτελεί κορυφαίο βιοµηχανικό Όµιλο 

δραστηριοποιούµενο στους τοµείς της Μεταλλουργίας, Ενέργειας και Άµυνας. Ο 

Όµιλος Μυτιληναίου δραστηριοποιείται διεθνώς µέσω παραγωγικών µονάδων και 

στρατηγικών συµµαχιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

έχοντας κυρίαρχη θέση στους περισσότερους από τους τοµείς που 

δραστηριοποιείται. Ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης στρατηγικής ο Όµιλος 

Μυτιληναίου έχει επεκταθεί σταθερά στους τρεις ανωτέρω τοµείς µέσω εξαγορών 

και επενδύσεων.  

 

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. αναµένεται να επωφεληθεί σηµαντικά από 

ευκαιρίες συνεργιών σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και συνεργασίας µε τον 

Όµιλο Μυτιληναίου. Μετά την παραπάνω εξαγορά, ο Όµιλος απασχολεί στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό 4,500 άτοµα. 
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