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 Η Deloitte Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Δικηγορική Εταιρεία KBVL, μέλος 
του Δικτύου Deloitte Legal, συμμετείχαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του 

εταιρικού μετασχηματισμού της Vantage Towers Greece 

Αθήνα, 14 Aπριλίου 2022 - Η Deloitte Ελλάδος, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Δικηγορική Εταιρεία KBVL, μέλος του διεθνούς δικτύου Deloitte 
Legal, συμμετείχαν ενεργά στην ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Vantage Towers 
Greece, παρέχοντας φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο του μετασχηματισμού, διενεργήθηκε σε δύο διαδοχικά βήματα αφενός συγχώνευση δι’ 
απορρόφησης της Crystal Almond Towers Μ.Α.Ε. και αφετέρου συγχώνευση δια εξαγοράς της 
Vodafone Greece Towers A.E. από τη μητρική εταιρεία αυτών Vantage Towers Greece εντός χρονικού 
διαστήματος 10 μηνών.  

Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Vantage Towers Greece συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο 
δράσεων του Ομίλου Vodafone Group Plc, που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 
παθητικών υποδομών κινητής τηλεφωνίας, μέσω της συνεργασίας δύο κορυφαίων εταιρειών στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, των Vodafone και Wind, την αξιοποίηση των υποδομών τους, την 
απελευθέρωση πόρων και την άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις μεγαλύτερης έκτασης σε 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς, όπως το 5G. 
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος έχει καταστήσει τη Vantage Towers Greece 
ως τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικών υποδομών για σταθμούς βάσης κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα, με παρουσία σε περισσότερα από 5.200 σημεία σ’ όλη την επικράτεια. Η 
αγορά των παθητικών υποδομών αναπτύσσεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική καθώς πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που άπτονται των 
υποδομών φιλοξενίας, ενώ εξασφαλίζει μεγαλύτερες συνέργειες κλίμακας. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί ότι μέσω της αναβάθμισης και βέλτιστης οικονομικής αξιοποίησης των εν λόγω 
υποδομών, οι καταναλωτές είναι οι τελικοί ωφελούμενοι, καθώς απολαμβάνουν υψηλότατου 
επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας. 
 
Με αφορμή την επιτυχή έκβαση του συγκεκριμένου project, η κα Μ. Τρακάδη, Partner, Tax Leader, 
στην Deloitte Ελλάδος σημείωσε: «Στόχος μας στην Deloitte είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που δημιουργούν υπεραξία. Μας δίνει μεγάλη χαρά το γεγονός ότι με 
τους συνεργάτες μας μπορέσαμε να συμβάλουμε στην ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού 
αναπτυξιακού project που φέρνει τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του κρίσιμου στόχου 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να κερδίσουμε το στοίχημα 
του μέλλοντος». Ο κ. Ηλίας Κοϊμτζόγλου, Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας KBVL 
δήλωσε: «H ουσιαστική συμβολή μας σε ένα τόσο σύνθετο τεχνικά έργο, για την εκτέλεση του οποίου 
συνεργάστηκαν επί μήνες σύμβουλοι διεθνούς κύρους, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για 
την εταιρεία μας».    

Η Μαντώ Παπαδοπούλου, Yπεύθυνη Νομικών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Vantage Towers 
Greece δήλωσε ότι: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 5 εταιρικών μετασχηματισμών σε διάστημα 18 
μηνών, η εταιρεία μας έλαβε την τελική της νομική μορφή, γεγονός που αποτέλεσε ένα σύνθετο και 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα. Η έγκαιρη και επιτυχής έκβαση αυτού οφείλεται  
στη σκληρή δουλειά, στις επίπονες προσπάθειες και στην άριστη συνεργασία με τους εξωτερικούς 
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μας συμβούλους, η συνδρομή των οποίων υπήρξε καθοριστική» Ο Γιάννης Μπακολιάς, Head of 
Finance της Vantage Towers Greece, προσθέτει ότι: «Η συμβολή των εξωτερικών μας συμβούλων 
ήταν καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τόσο πολυσύνθετου έργου. Η εμπειρία και η  
αφοσίωση της πολυεθνικής ομάδας που υποστήριξε το έργο, μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τον 
εταιρικό μετασχηματισμό με ταυτόχρονη επιτυχή εκτέλεση του επιχειρησιακού μας πλάνου»          
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About KBVL  
KBVL Law Firm is a member of Deloitte Legal, the international network of legal practices working with Deloitte 

all over the world.  

KBVL Law Firm corresponds to the initials of "Ilias Koimtzoglou, Efstathios Bakalis, George Venieris and Thomas 

Leventis” and it is composed by a group of Lawyers with significant experience and skills in several areas of Law, 

covering different sectors of business activity, national and international, promoting global opportunities and 

solutions with an international mindset.  
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KBVL is built from individuals who are solely chosen on the basis of merit and come from different backgrounds 

and experiences, dedicated in providing high quality of legal services.  Our customer-centric philosophy 

combined with our common-shared principles and the use of technology provides for comprehensive, client 

friendly and seamless legal services. The latter enables us to propose several diversified and adequate solutions 

tailored to the needs to each client. In KBVL, we are striving for the provision of in depth-legal services with 

innovation and knowledge of the particularities of the Greek legal and business environment, adding value 

to the clients’ projects, in an integrated and global manner.  

We promote diversity, ethics and integrity through our workload. These features strengthen our firm and our 

people and they help us when dealing with our clients. The result is an environment of respect for the individual 

and of ongoing development. 

About Vantage Towers 
Vantage Towers is a leading tower company in Europe with around 82,000 sites in ten countries, 
connecting people, businesses and devices in cities and rural areas. 
The company was founded in 2020 and is headquartered in Düsseldorf. Vantage Towers has been listed on 
the Deutsche Börse’s Prime Standard Index in Frankfurt since 18 March 2021. The shares are included in the 

MDAX, TecDAX and the STOXX Europe 600 Index. 

Vantage Towers’ portfolio includes towers, masts, rooftop sites, distributed antenna systems (DAS) and 
small cells. By building, operating and leasing this passive infrastructure to MNOs or other network providers 
such as IoT companies or utilities, Vantage Towers is making a significant contribution to a better-connected 
Europe. 
While already 100% of the electricity that Vantage Towers uses is obtained from renewable energy sources, 

green energy is increasingly being generated directly on site with the help of solar panels, micro wind turbines 

and in future also hydrogen solutions. This fits well into the overall strategy to drive a sustainable digitalisation 

in Europe and to support partners through technological innovation in decarbonization and achieving their 

climate goals. 

For more information, please visit our website at www.vantagetowers.com, follow us on Twitter at 

@VantageTowers or connect with us on LinkedIn at www.linkedin.com/company/vantagetowers. 

Contact: 

media@vantagetowers.com 
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