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Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΑΒΑΖΗ

O
ύτε δύο μήνες δεν συμπληρώθηκαν από 
τη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν για 
την εξαγορά της Forthnet η Viktoriya 

Boklag, επικεφαλής του ομίλου United, και ο 
νέος διευθύνων σύμβουλος της Nova, Πανα-
γιώτης Γεωργιόπουλος, στην οποία αναφέρ-
θηκε πως «ενδιαφερόμαστε για τη Wind, για-
τί είμαστε ο μοναδικός παίκτης χωρίς κινητή. 
Οπότε η συγχώνευση Nova και Wind θα μπο-
ρούσε να είναι ένα λογικό βήμα προς την πα-
γίωση της θέσης μας στις τηλεπικοινωνίες στην 
Ελλάδα». Ενα μήνα μετά, η συμφωνία εξαγο-
ράς, κοντά στο 1 δισ. ευρώ, έγινε πραγματικό-
τητα με πρωταγωνιστή τον Νίκο Σταθόπουλο, 
τον επικεφαλής της BC Partners, μητρικής του 
ομίλου United. 

Η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα στη 
United Group να δημιουργήσει τον δεύτερο 
ισχυρό παίκτη στις συνδυασμένες ψηφιακές 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, μετά την Cosmote, 
και έναν νέο πρωταγωνιστή στην ελληνική αγο-
ρά τηλεπικοινωνιών, ικανό να ανατρέψει τους 
μέχρι σήμερα συσχετισμούς της αγοράς με 
«όπλα» τις ισχυρές υποδομές και τις ψηφια-
κές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, τη μεγάλη πελατειακή βάση της Wind Ελ-
λάς, τις συνδρομητικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας 
και αθλητισμού της Nova, μαζί με την αξιόλο-
γη βάση σταθερής τηλεφωνίας που διαθέτει. 
Στην «προίκα» των δύο εταιρειών που εξαγο-
ράστηκαν υπάρχει και η σημαντική συμμετοχή 
στα έργα ψηφιακής διακυβέρνησης και πληρο-
φορικής, όπου πραγματοποιούνται επενδύσεις 
άνω των 10 δισ. ευρώ στην επόμενη δεκαετία. 

Ο Ν. Σταθόπουλος, επικεφαλής της BC Partners και πρόεδρος 
της United Group, με τη δημοσιοποίηση της χρυσής συμφωνίας 
στις τηλεπικοινωνίες, δήλωσε:

«Η εξαγορά και η ενσωμάτωση ισχυρών εγχώριων εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στην πλατφόρμα μας 
αποτελούν βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρα-
τηγικής της United Group. Η Ελλάδα είναι μια κομβικής σημα-
σίας αγορά για εμάς. Mε την εξαγορά της Wind, είμαστε σε θέ-

ση να δημιουργήσουμε έναν κορυφαίο, ολι-
στικό πάροχο και να συμβάλουμε στην ανά-
πτυξη του κλάδου τηλεπικοινωνιών της Ελλά-
δας, μέσω επενδύσεων σε υποδομές δικτύου, 
σε περιεχόμενο, σε τεχνολογία και σε καινο-
τόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελώντας 
ηγετική δύναμη στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της χώρας».

Ανατροπή συσχετισμών
Το πρώτο σχόλιο έμπειρων αναλυτών των επι-
χειρηματικών συμφωνιών είναι ότι η νέα εξα-
γορά του ομίλου United θα προκαλέσει άμεσα 

ανατροπή των μέχρι σήμερα συσχετισμών και ισορροπιών στην 
ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Το νέο επιχειρηματικό σχήμα Wind Ελλάς και Nova, που θα λει-

Το νέο σχήμα θα ελέγχει 
αθροιστικά περί τα 5 
εκατομμύρια συνδρομητές  
σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία 
και συνδρομητική τηλεόραση

O master 
των επενδύσεων 
που αλλάζει το τοπίο 
στις τηλεπικοινωνίες 

τουργήσει μετά τους απαραίτητους ελέγχους 
των ευρωπαϊκών και εθνικών Αρχών ανταγω-
νισμού (στην Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ), 
θα ελέγχει αθροιστικά περί τα 5 εκατομμύρια 
συνδρομητές σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία 
και συνδρομητική τηλεόραση, ξεπερνώντας 
τα 4,5 εκατομμύρια της Vodafone και πλησιά-
ζοντας την Cosmote, που είναι πρώτη σε με-
ρίδιο αγοράς σε υπηρεσίες επικοινωνιών και 
συνδρομητικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με πα-
ράγοντες της αγοράς, ένα από τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα των δύο εξαγορών είναι ότι 
η ενίσχυση του σχήματος Wind και Nova από 
μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία τηλεπικοινωνι-
ών και ψηφιακής ψυχαγωγίας όπως η United, 
με την αρωγή της BC Partners, θα αυξήσει ση-
μαντικά τον ανταγωνισμό με τον πρώτο παίκτη 
της αγοράς, την Cosmote, και θα πιέσει ιδιαίτε-
ρα τον τρίτο, τη Vodafone, που πρέπει να αντι-
δράσει άμεσα.

 
Τα επόμενα βήματα
Αυτή τη στιγμή και μέχρι να εγκριθούν οι εξαγο-

Ο Νίκος Σταθόπουλος, διευθύνων 
σύμβουλος της BC Partners και 

πρόεδρος του ομίλου United, 
αναδεικνύεται σε πρόσωπο 

της χρονιάς ολοκληρώνοντας 
την εξαγορά της Wind Ελλάς, 

αξίας κοντά στο 1 δισ. ευρώ, 
και εντάσσοντάς την στον όμιλο 

United Group. Είναι το δεύτερο 
χρυσό deal στον χώρο των 

ελληνικών τηλεπικοινωνιών, μετά 
την εξαγορά της Forthnet-Nova, 

γεγονός που καθιστά τον όμιλο 
United πρωταγωνιστή της αγοράς 

και τον Ν. Σταθόπουλο ουσιαστικό 
ρυθμιστή σε σειρά ραγδαίων 
εξελίξεων που ακολουθούν


