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Ξεκινάει το φλερτ των µνηστήρων για τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Χωρίς να έχει 
οριστικοποιηθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εκ µέρους της κυβέρνησης, αν θα γίνει 
πλήρης µετοχοποίηση για το 35,5% του µετοχικού κεφαλαίου που ελέγχει το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, µε την πώληση σπαστά µετοχών, µέσω χρηµατιστηρίου και µέσω book building ή 
αν τελικά θα επανέλθει στο τραπέζι η πώληση µέσω διαγωνισµού, πληροφορίες του 
mononews.gr αναφέρουν ότι υπάρχει έντονο αµερικάνικο ενδιαφέρον. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, τις τελευταίες µέρες έχουν βρεθεί στην Ελλάδα για 
επαφές στελέχη της Delek US Holdings, εταιρεία µε έδρα το Τενεσί, που διαχειρίζεται 
τέσσερα διυλιστήρια, αλλά και αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου στις Ηνωµένες Πολιτείες. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν δε, ότι τα στελέχη της Delek έχουν προγραµµατισµένες 
συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο και µε ανθρώπους που κινούν τα νήµατα σχετικά µε την 
επικείµενη µείωση της συµµετοχής του ∆ηµοσίου, κίνηση για την οποία κυβερνητικά στελέχη 
έχουν δηλώσει ότι θα γίνει µε το βέλτιστο τίµηµα για τα συµφέροντα του κράτους. Η µετοχή 
να θυµίσουµε ότι έχει ανακάµψει στα 8,45 ευρώ, αφού έφτασε να κάνει πράξεις στα όρια των 
8 ευρώ στις αρχές του µήνα, έπειτα από το γενικό sell off που επικράτησε στο Χρηµατιστήριο 
το πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου. 

Η Delek διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και πριν από δύο 
χρόνια διπλασίασε το µέγεθός της µε την εξαγορά της Alon USA Energy και της Alon USA 
Partners. 

Με βάση τα στοιχεία του ισολογισµού πρώτου εξαµήνου 2019, διαθέτει στα ταµεία της 
κοντά στο 1 δισ. δολ. µετρητά. 

Καλά ενηµερωµένες πηγές ωστόσο, αναφέρουν ότι µέσα στην επόµενη εβδοµάδα 
αναµένεται η ενηµέρωση της διοίκησης του ΤΑΙΠΕ∆ από την Goldman Sachs, που µαζί µε 
την Εθνική Τράπεζα έχουν αναλάβει τον ρόλο του συµβούλου, για το ενδιαφέρον και τις 
συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, θα υπάρξει 
ενηµέρωση του υπουργού Οικονοµικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, που απουσιάζει στις ΗΠΑ για τις 
εργασίες του ∆ΝΤ. 

 
ΠΗΓΗ:  https://www.mononews.gr/business/anichneftikes-epafes-stin-athina-tou-amerikanikou-diilistiriou-
delek-gia-ta-elpe    


