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Η Skroutz ανακοινώνει επενδυτική 
συµφωνία µε την CVC Capital Partners 

 

Η Skroutz Α.Ε. ανακοινώνει ότι προχώρησε σε συµφωνία µε την CVC Capital Partners, µία 

από τις µεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσµίως, για την 

απόκτηση από την τελευταία µειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας.  

Η νέα αυτή συνεργασία µε την CVC Capital Partners – αποτέλεσµα συζητήσεων που 

ξεκίνησαν τον Δεκέµβριο του 2019 - διευρύνει τις δυνατότητες της εταιρείας για περαιτέρω 

ανάπτυξη και καινοτοµία στην αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 

τη δυναµική της οµάδας της Skroutz για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.   

Ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύµβουλος και Συνιδρυτής της Skroutz 

αναφερόµενος στη συµφωνία, δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που κλείνοντας τα 

15 χρόνια από τη δηµιουργία του Skroutz, κάνουµε ένα νέο βήµα στην ιστορία της εταιρείας. 

Η συµφωνία µας µε την CVC Capital Partners είναι αποτέλεσµα µιας δυναµικής πορείας ετών 

και συνεχούς προσπάθειας για εξέλιξη. Έρχεται δε σε µια σηµαντική στιγµή για την εταιρεία, 

προκειµένου να εξελιχθούµε ακόµα περισσότερο, βελτιστοποιώντας την αγοραστική 

εµπειρία των χρηστών, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τα 

συνεργαζόµενα καταστήµατα». 

Η συναλλαγή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού, και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών. 

Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 300 εργαζόµενους, ιδρύθηκε το 2005 και 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών τεχνολογίας, δηµιουργώντας 

πρωτοποριακές πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου. Διαχειρίζεται τη δηµοφιλή πλατφόρµα 

αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιµών www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται 

περισσότερα από 10 εκατοµµύρια προϊόντα σε πάνω από 4.500 ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως η κορυφαία 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε µηνιαία βάση 8,5 

εκατοµµύρια µοναδικές επισκέψεις. 
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Η CVC Capital Partners είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών 

κεφαλαίων (private equity) στον κόσµο. Από την ίδρυση της το 1981 έως και σήµερα έχει 

επενδύσει κεφάλαια άνω των 134 δισ. δολαρίων παγκοσµίως υλοποιώντας περισσότερες 

από 300 επενδύσεις, ενώ σήµερα διαχειρίζεται assets αξίας άνω των 82 δισ. δολαρίων. 

Διατηρεί γραφεία σε 23 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αµερική. 
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