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SIA: Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ SIA ΣΤΗ NEXI 

 
 

Μιλάνο, 21 Ιουνίου 2021 – Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της SIA, που συνεδρίασε χθες υπό την 

προεδρεία του Federico Lovadina, και με την συμμετοχή του 96,1% των μετόχων, ενέκρινε το σχέδιο 

συγχώνευσης της SIA S.p.A. στη Nexi S.p.A.. 

 

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση ορισμένων βασικών προϋποθέσεων για 

αυτού του τύπου συναλλαγών, καθώς και του ελέγχου όλων των απαραίτητων σχετικών αδειών, όπως της 

αρμόδιας Αντιμονοπωλιακής Αρχής.  

 

Η συναλλαγή αυτή καθρεπτίζει την στρατηγική ευκαιρία για την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της SIA και 

της Nexi, και τη δημιουργία μίας ιταλικής paytech εταιρείας με ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, με την ικανότητα να 

καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας των ψηφιακών πληρωμών, και να εξυπηρετεί όλα 

τα τμήματα της αγοράς με τις πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
H SIA – θυγατρική εταιρεία της CDP Equity - αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση 
τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κεντρικές Τράπεζες, Εταιρείες και για το Δημόσιο 
Τομέα, στους τομείς των Καρτών Πληρωμών και Λύσεων για Εμπόρους, των Ψηφιακών Πληρωμών και των υπηρεσιών για 
Κεφαλαιαγορές και σχετικά Δίκτυα. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες από 50 χώρες ενώ παράλληλα 
λειτουργεί μέσω των θυγατρικών εταιρειών και των παραρτημάτων του σε Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί γραφεία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Πολωνία.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
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