
 

 

 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει την εξαγορά της Iolcus Investments 

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 05.04.2022 προηγούμενης 

γνωστοποίησης, ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») 

ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ («Iolcus»), σε συνέχεια της λήψης των 

απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων για την απόκτηση του 100% της Iolcus (η «Συναλλαγή»), βάσει 

σχετικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 05 Απριλίου 2022.  

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί ορόσημο στην εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας 

ως προς την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην 

Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, δημιουργείται στην Τράπεζα νέος οργανωτικός 

κλάδος “Wealth & Asset Management” με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών 

διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών, επιχειρηματικών και θεσμικών πελατών (Private Banking, Asset 

& Wealth Management) και τη διοικητική εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών “ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET 

MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και “IOLCUS Investments ΑΕΔΟΕΕ”.  

Επικεφαλής του νέου κλάδου αναλαμβάνει ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης ως Ανώτερος Γενικός 

Διευθυντής. Ο κ. Κοντογούρης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των 

επενδυτικών υπηρεσιών, είναι πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου και κατέχει πτυχίο 

στις Οικονομικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και MBA από το INSEAD. 

Με την εξαγορά της Iolcus, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών του Ομίλου Πειραιώς θα 

ανέρχονται στα €7δισ.   

Η Grant Thornton S.A ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία 

Potamitis Vekris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.  

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς, 100% θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings, αποτελεί την 

κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα με βάση τα συνολικά μερίδια αγοράς και την παρουσία δικτύου 

καταστημάτων με στοιχεία 31 Μαρτίου 2022, παρέχοντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα και προωθώντας τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τις αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 

τη διεύθυνση  www.piraeusbank.gr 

Σχετικά με την Iolcus Investments AIFM 

Η Iolcus Investments είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών 

επενδύσεων και ατομικών χαρτοφυλακίων και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Παρέχει επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίων και υπηρεσίες καταπιστευματικής 

διαχείρισης σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Διαχειρίζεται επίσης τα εναλλακτικά αμοιβαία 

κεφάλαια (OEE) Apolis που έχει ιδρύσει, με έδρα το Λουξεμβούργο. Τα κεφάλαια πελατών υπό 

http://www.piraeusbank.gr/


διαχείριση της Εταιρείας ανέρχονται σε €1 δις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη 

διεύθυνση  www.iolcus.gr 
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