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σχετικών επενδύσεων και την εισροή συναλλάγματος.
Κεφάλαια θα διατεθούν και σε νεοφυείς (startups) digital επιχειρή-

σεις, καθώς και σε επιχειρήσεις digital υπηρεσιών που θα ενισχύσουν 
το ψηφιακό οικοσύστημα της Ελλάδας και θα δώσουν ώθηση 
στην αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία. Οι σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις αναμένεται να δημιουργήσουν εκατοντάδες νέ-
ες θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν ειδικότητες προηγ-
μένης τεχνολογίας. 

Κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media 
Ο Ομιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργα-
νισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 
και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets 
σε διάφορες πλατφόρμες (τηλεόραση, ΟΤΤ, ραδιόφωνο, ψη-
φιακά μέσα, μουσική, εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώ-
πη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. 

Ο Ομιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρείες Facebook, 
Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Κατέχει ένα 
ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβά-
νουν την επενδυτική τράπεζα και fund Raine Group, τον με-
γαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο, Vice Media, 
την εμβληματική εταιρεία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών 
παραγωγών στο Χόλιγουντ, Imagine Entertainment, καθώς 
και 31 κανάλια και τρεις συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρ-
μες. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύ-
ρια, ο Ομιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγο-
ρές, νέες τεχνολογίες και media.

νηση που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέ-
ρω ανάπτυξη τον Ομιλο ΑΝΤΕΝΝΑ τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία και τα κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ 
ολοκλήρου από το MBC Group για την υποστή-
ριξη ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου στην 
Ελλάδα. Το MBC Group κατέχει πλέον το 30% 
των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ο Ομι-
λος ΑΝΤΕΝΝΑ διατηρεί το 70% και τον έλεγχο 
της σχετικής εταιρείας συμμετοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το MBC Group, που 
ιδρύθηκε το 1991 στο Λονδίνο, είναι ο μεγα-
λύτερος όμιλος μέσων ενημέρωσης στη Μέ-
ση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, διαθέτο-
ντας πάνω από 17 υψηλής τεχνολογίας πρω-
τοπόρα κανάλια και τη μεγαλύτερη streaming 
πλατφόρμα της Μέσης Ανατολής. 

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη δημιουργία 
υπερσύγχρονων και πρωτοποριακών στούντιο 
και υποδομών διεθνών προδιαγραφών στην Ελ-
λάδα, με στόχο την προσέλκυση τηλεοπτικών και 
κινηματογραφικών παραγωγών από ολόκληρο 
τον κόσμο. Στόχος είναι η ανάδειξη της Ελλάδας 
σε διεθνή κόμβο οπτικοακουστικής παραγωγής, 
που, παράλληλα με τα κίνητρα που έχει θεσπί-
σει το κράτος, θα ενθαρρύνει την αύξηση των 

Ο Ομιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και το MBC Group δρομολογούν σημαντικές επενδύσεις 
μετά την τοποθέτηση 225 εκατ. ευρώ από τους Αραβες στην ελληνική εταιρεία

Σ
ημαντικές επενδύσεις, ύψους 225 εκατ. 
ευρώ, στην Ελλάδα δρομολογoύν ο Ομι-
λος ΑΝΤΕΝΝΑ και το MBC Group, μέσω 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για 
μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία υψηλής 
στρατηγικής σημασίας, η οποία συνιστά ψή-
φο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και 
στον Ομιλο ΑΝΤΕΝΝΑ και θα προσφέρει ση-
μαντικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Με την 
ανακοίνωση της συμφωνίας επιχειρηματικοί 
κύκλοι σχολίαζαν ότι πρόκειται για μια κίνη-
ση-ματ του προέδρου του Ομίλου ANTENNA 
κ. Θεόδωρου Κυριακού. 

Η συμμετοχή του MBC Group, του μεγαλύ-
τερου ομίλου media στη Μέση Ανατολή και 
στη Βόρεια Αφρική με έδρα το Ντουμπάι, στις 
δραστηριότητες του Ομίλου ANTENNA Ελλά-
δας έγινε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφα-
λαίου κατά 225 εκατ. ευρώ, μια στρατηγική κί-

Kίνηση-ματ
του Θ. Κυριακού 
και του ΑΝΤ1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ,
κ. Θεόδωρος Κυριακού


