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Νέα επενδυτικά- χρηματοδοτικά προϊόντα από την Ε.Α.Τ.Ε.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στοχευμένων ενεργειών της για την προσέλκυση και ανάπτυξη των
επενδύσεων στην Ελλάδα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ), ανήγγειλε την
άμεση δημιουργία δύο νέων επενδυτικών-χρηματοδοτικών προϊόντων κεφαλαίου επιχειρηματικού
ρίσκου (venture capital – private equity) συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ που θα κατευθυνθούν, με
σημαντική μόχλευση, στην αγορά.
Σκοπός είναι η ενεργοποίηση εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και η ενίσχυση της
προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, με απώτερο στόχο την κεφαλαιακή
ενίσχυση επιχειρήσεων για την αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως
επίσης και τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, ενεργειακής εξοικονόμησης κ.λπ.
Ειδικότερα, οι νέες προσκλήσεις αφορούν στα προγράμματα:
α) “GREEK GREEN FUNDS”, ύψους εθνικής συμμετοχής 400 εκατ. ευρώ, με την οποία προσκαλούνται
ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΕ για τη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών
σχημάτων (ταμείων venture capital - private equity) επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα εν λόγω
επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα επενδύουν με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω
μετατρέψιμων ομολογιών ή/και μέσω ομολόγων με δικαίωμα απόληψης, σε νέες ή υφιστάμενες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MμE) ή Εταιρείες Ειδικού Σκοπού-Έργου, που διατηρούν εγκατάσταση τη
στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες έχουν ως σκοπό την
εξοικονόμηση ενεργειακών ή άλλων φυσικών πόρων (efficiency), την κυκλική οικονομία (ανακύκλωση,
βιομάζα/βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας κ.λπ.) ή

την παραγωγή ενέργειας από μορφές

ανανεώσιμων πηγών κ.λπ. Η συνολική μόχλευση αναμένεται να είναι τουλάχιστον 6, δηλαδή
συνολικές επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ.
β) «Συνεπένδυσης – COINVESTMENT FUND», ύψους εθνικής συμμετοχής 100 εκατ. ευρώ, με την οποία
προσκαλούνται ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα (ταμείων venture capital - private
equity) της Ελλάδας και του εξωτερικού να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΕ για την υλοποίηση
συνεπενδύσεων με τη μορφή ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (equity / quasi equity) σε μικρομεσαίες
ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
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