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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

H AXIA Ventures Group ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor των Eurobank και Τράπεζα 
Πειραιώς αναφορικά με την πώληση των δανειακών τους ανοιγμάτων στη Γ. Κυπριώτης & 

Υιοί Α.Ε. ύψους σχεδόν €135 εκατομμυρίων 
 

Αθήνα, Ελλάδα, 28η Δεκεμβρίου, 2021 – Η Eurobank A.E. («Eurobank») και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» 
και μαζί με τη Eurobank οι «Τράπεζες») ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πώληση των δανειακών τους ανοιγμάτων στη Γ. 
Κυπριώτης & Υιοί Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η H.I.G. Capital. H AXIA Ventures Group («AXIA») 
ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor των Τραπεζών σε σχέση με τη συναλλαγή. 
 
Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ανέθεσαν στην AXIA να ενεργήσει ως exclusive financial advisor σε σχέση με τον 
εντοπισμό πιθανού επενδυτή για την απόκτηση των δανειακών τους ανοιγμάτων στην Εταιρεία. Η AXIA ανέπτυξε και 
εφάρμοσε μια ανταγωνιστική διαδικασία δύο σταδίων και προσέγγισε αρκετούς θεσμικούς επενδυτές με ισχυρό ιστορικό 
σε παρόμοιες συναλλαγές. 
 
Το συνολικό ύψος των δανειακών ανοιγμάτων  των Τραπεζών ανήλθε σε σχεδόν €135 εκατομμύρια φέροντας εξασφαλίσεις 
επί των ξενοδοχειακών ακινήτων. Η Εταιρεία κατέχει και λειτουργεί ένα συγκρότημα 3 τετράστερων και 2 πεντάστερων 
ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί της Κω, συνολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κλειδιών. 
 
Παρά το ξέσπασμα του Covid που προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στον κλάδο του τουρισμού και αναψυχής 
παγκοσμίως καθώς και την απόρριψη της αίτησης των Τραπεζών για ειδική διαχείριση της Εταιρείας από τα αρμόδια 
δικαστήρια, η διαδικασία πώλησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την επιλογή της H.I.G. Capital από τις Τράπεζες ως 
προτιμητέος επενδυτής. 
 
Μέσω αυτής της διαδικασίας πώλησης, οι Τράπεζες κατάφεραν να διαθέσουν με επιτυχία ένα από τα μεγαλύτερα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού, πραγματοποιώντας παράλληλα υψηλές 
ανακτήσεις. 
 
Ο κ. Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director & Head of Investment Banking της AXIA Ventures Group δήλωσε: «Είμαι πολύ 
περήφανος για την ομάδα μας και την ικανότητά μας να προσφέρουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στους πελάτες μας. Αυτή 
ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση, καθώς όχι μόνο συνέπεσε με τον Covid, αλλά και λόγω του ότι ήταν και μια 
κατάσταση με πολλές αντιξοότητες τόσο αναφορικά με τον κλάδο, όσο και με τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και τα 
ενδιαφερόμενα μέλη της. Η real estate & hospitality ομάδα μας κατάφερε να πλοηγηθεί επιτυχώς σε όλες αυτές τις 
προκλήσεις και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή». 
 
Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd  
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’), είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην 
παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει 
υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η ΑΧΙΑ διατηρεί επίσης 
παρουσία στις ΗΠΑ μέσω της AXIA Capital Markets LLC (“AMC”), ενός εγγεγραμμένου broker-dealer και μέλος του FINRA. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις υπηρεσίες της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στη 
διεύθυνση www.axiavg.com. 
 

http://www.axiavg.com/
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Επικοινωνία: 
Vaia Dotsia  
Vice President 
AXIA Ventures Group Ltd 
Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 7414430 
Email: vaia.dotsia@axiavg.com 

 


