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Italgas: αναδείχθηκε προτιμώμενος πλειοδότης στον διαγωνισμό 
ιδιωτικοποίησης της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών (DEPA Infrastructure S.A.). 
 
Μιλάνο, 9 Σεπτεμβρίου 2021 – Η Italgas ανακοινώνει ότι επιλέχτηκε ως προτιμώμενος 

πλειοδότης  στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ 

Υποδομών (DEPA Infrastructure S.A.), που σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ανήκει στο 

ΤΑΙΠΕΔ (HRADF) και στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (HELPE). 

 
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΠΑ Υποδομών (DEPA Infrastructure S.A.) κατέχει το 51% της ΕΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), το 100% της ΕΔΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ και το 100% της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής 

ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ),  οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. .  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, δήλωσε: 

 

"Είμαστε οι ιδανικοί συνέταιροι προκειμένου να υποστηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση στην 

ανάπτυξη μιας  ενεργειακής υποδομής η οποία  θα αποτελέσει το “κλειδί”  που θα επιτρέψει 

στη χώρα να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς προς μια απανθρακοποιημένη οικονομία. Χάρη σε μια 

νέα γενιά δικτύων διανομής «native digital» - εκτεταμένα, ευέλικτα και smart – θα 

υποστηρίξουμε μέσω του φυσικού αερίου τη σταδιακή εγκατάλειψη του άνθρακα και του λιγνίτη 

προωθώντας ταυτοχρόνως την ενεργειακή μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

όπως για παράδειγμα το βιομεθάνιο, e-gas και το πράσινο υδρογόνο. Θα φέρουμε στην 

Ελλάδα την εμπειρία και την ικανότητα υλοποίησης που έχουμε αποκτήσει σε σχεδόν δύο 

αιώνες ιστορίας, μαζί με τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 

δικτύου και με την Digital Factory πoυ με βάση τα σημερινά δεδομένα θέτει τον Όμιλο Italgas 

σε μία θέση αδιαμφισβήτητης τεχνολογικής υπεροχής στον τομέα παγκοσμίως ". 

 

Ο Πρόεδρος της Italgas, Alberto Dell’Acqua, επισήμανε : 

 “Είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, επιβραβεύει την ικανότητα της Ιταλίας 

να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες , καθώς και την ηγεσία της Italgas από μια τεχνική και 

τεχνολογική οπτική γωνιά,  που αυτά τα χρόνια μπόρεσε να εξελιχθεί έως ότου να 



αναγνωριστεί  και να γίνει σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο  τόσο στον τομέα που 

δραστηριοποιείται όσο και από μια προοπτική ενεργειακής μετάβασης ” 

 

Η Italgas συμφώνησε να καταβάλει αντίτιμο ίσο με 733 εκατομμύρια ευρώ για το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών (DEPA Infrastructure S.A.). 

 

Η επιχείρηση θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Italgas μέσω ενός πλήρως 

δεσμευμένου πακέτου χρηματοδότησης. 
 

Η υπογραφή των συμφωνιών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

ελληνικής εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών (DEPA Infrastructure S.A.) εξαρτάται από την 

πραγμάτωση περαιτέρω υποχρεώσεων που προβλέπονται από την διαδικασία του 

διαγωνισμού και από την τοπική νομοθεσία, ενώ το κλείσιμο (περάτωση) της συναλλαγής 

αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της άδειας antitrust). 
 

Η Italgas βοηθήθηκε από την J.P. Morgan ως Sole Financial Advisor, ως Sole Underwriter της 

χρηματοδότησης από τη Milbank, τον Karatzas & Partners ως Legal Advisors, από την Grant 

Thornton ως Regulatory Advisor και από την εταιρεία Mazars ως Accounting and Tax Advisor. 
 
Conference call  
Στις 15: 00 CET ημέρα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί μία τηλεδιάσκεψη 

για την παρουσίαση της συναλλαγής σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές και επενδυτές. Η 
παρουσίαση μπορεί να προβληθεί, μέσω ηχητικής μετάδοσης μέσω διαδικτύου, στον 

ιστότοπο της Εταιρείας (www.italgas.it). Σε συνδυασμό με την τηλεδιάσκεψη, το υποστηρικτικό 

υλικό για την παρουσίαση θα παρέχεται επίσης στην ενότητα "Σχέσεις με 

επενδυτές/παρουσιάσεις (Investor Relations/Presentations )" της ιστοσελίδας. 


