ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποιήθηκε η στρατηγική συνεργασία της CNL ΑΕΔΟΕΕ με τον Όμιλο Qualco

Αθήνα, 21/9/2021
Η CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαχειρίστρια της εταιρεία CNL ΑΕΔΟΕΕ
υλοποίησε επιτυχώς τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο QUALCO, την οποία είχε ανακοινώσει τον
Ιανουάριο.
Μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ολοκληρώθηκε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της CNL ΑΕΔΟΕΕ η οποία καλύφθηκε εξολοκλήρου από την QUALCO ΑΕ, με την
τελευταία να αποκτά σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία.
Τα αμέσως επόμενα βήματα της συνεργασίας προβλέπουν την αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας στην
αγορά και των τεχνολογικών δυνατοτήτων του Ομίλου QUALCO προκειμένου η CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ
να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τη διεύρυνση της
επενδυτικής της στρατηγικής, η οποία αποφασίστηκε από την ΓΣ των μετόχων της τον Απρίλιο, όσο και
την ευρύτερη ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά.
Η CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ και η CNL ΑΕΔΟΕΕ, έχοντας ανταπεξέλθει επιτυχώς στις αντίξοες συνθήκες
που δημιουργήθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας του Covid19, είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τις
επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η μετά-Covid εποχή, συνεχίζοντας να στηρίζουν την υγιή
επιχειρηματικότητα με συνέπεια κι ευελιξία, όπως κάνουν από το 2014 έως σήμερα.
Αναφορικά με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, ο Πάνος Λέκκας, Πρόεδρος ΔΣ της CNL CAPITAL ΕΚΕΣΔΟΕΕ, δήλωσε: ‘Στα 7 χρόνια λειτουργία της η CNL CAPITAL, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 100
επιτυχημένες επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας κομβικό ρόλο στην επιβίωση
κι ανάπτυξη τους. Με ένα σύμμαχο σαν την QUALCO, πιστεύουμε πως τα επόμενα χρόνια θα
μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε τα μεγέθη μας και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας’.
Ο Νίκος Χλωρός, Πρόεδρος ΔΣ της CNL ΑΕΔΟΕΕ, επεσήμανε: ‘Με τη σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση,
αλλά κυρίως με τα τεχνολογικά εργαλεία και την ηγετική παρουσία του ομίλου QUALCO στην αγορά, η
CNL ΑΕΔΟΕΕ διαθέτει πλέον όλα τα εφόδια για να συνεχίσει να υποστηρίζει την κερδοφόρα ανάπτυξη
και τα φιλόδοξα επεκτατικά πλάνα της CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ.’
Ο Μίλτος Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος της QUALCO ΑΕ, τόνισε: ‘Ο Όμιλος QUALCO έχει
σημαντικές προσδοκίες από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός
ισχυρού εναλλακτικού φορέα επιχειρηματικής χρηματοδότησης τον οποίο τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας’.

Ο Όμιλος QUALCO, με εμπειρία άνω των 20 ετών, κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών και
τεχνολογικών λύσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής της διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα την Αθήνα και παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κύπρο, ο

Όμιλος εξυπηρετεί πάνω από 70 οργανισμούς, σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα, ο
Όμιλος Qualco απασχολεί πάνω από 500 εργαζόμενους, οι οποίοι καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος
εξειδικευμένων υπηρεσιών.
H CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ, η πρώτη και μοναδική εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του
Ν.4209/2013 είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ οι μετοχές
της είναι από το 2018 εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με τη συνδρομή της
διαχειρίστριας της εταιρείας CNL ΑΕΔΟΕΕ, η CNL CAPITAL έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα 115
επενδύσεις σε ομολογιακές εκδόσεις ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν σχεδόν σε
κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Με ταχύτητα, ευελιξία κι επαγγελματισμό, η CNL CAPITAL έχει
υποστηρίξει τις κεφαλαιακές ανάγκες δεκάδων ελληνικών επιχειρήσεων κι έχει αναγνωριστεί ως
σημαντικός φορέας εναλλακτικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.
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