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Η ΕΥ ήταν ο κύριος σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο
ανάπτυξης της περιοχής του Λιμένα και Μαρίνας της Λάρνακας
 Η συναλλαγή-ορόσημο αποτιμάται άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά σε πολλούς τομείς της τοπικής οικονομίας
Η ομάδα Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Κύπρου ανέλαβε τον ρόλο του βασικού
χρηματοοικονομικού συμβούλου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(«ΥΜΕΕ») της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής για την
ανάπτυξη της περιοχής του Λιμένα και Μαρίνας της Λάρνακας μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Kition Ocean Holdings Ltd.
Η EY συνεργάστηκε απρόσκοπτα με το ΥΜΕΕ για την επιτυχή κατάληξη της συναλλαγής,
παρέχοντας το πλήρες εύρος υπηρεσιών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε), όπως την
προετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας, την διαχείριση έργου, την
υποστήριξη του ΥΜΕΕ στις διαπραγματεύσεις και άλλων υπηρεσιών που συντέλεσαν στο
κλείσιμο της συμφωνίας.
Η EY ηγήθηκε της συναλλαγής με επαγγελματισμό αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία
της στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε), συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της
προετοιμασίας, της εκτέλεσης και της συνολικής διαχείρισης της διαδικασίας πώλησης.
Ο Στέλιος Δημητρίου, Συνεταίρος, Επικεφαλής Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY
Κύπρου και επικεφαλής του έργου, σχολίασε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για αυτό που
πέτυχε η ομάδα μας, καθώς η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός συναρπαστικού
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νέου κεφαλαίου για την οικονομία της Λάρνακας και ευρύτερης Κύπρου. Η EY καταξιώνεται ως
ο κορυφαίος σύμβουλος Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε)στην Κύπρο, ενώ το ισχυρό
χαρτοφυλάκιο επιτυχημένων συναλλαγών μας αναδεικνύει την εμπειρία μας στον εντοπισμό και
στην πραγματοποίηση ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών σε όλη την Ευρώπη».
Το τμήμα Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY στην Κύπρο αποτελείται από μια
ομάδα 25 επαγγελματιών. Το τμήμα διαθέτει επίσης μια εξειδικευμένη ομάδα Συγχωνεύσεων και
Εξαγορών (Σ&Ε)με μια σειρά επιτυχημένων συναλλαγών υψηλής αναγνωρισιμότητας σε
πολλούς βασικούς τομείς της τοπικής οικονομίας.
- τέλος -
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.

