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Δελτίο Τφπου 
 
Μια επζνδυςη Κυπριακήσ χροιάσ ςτη Wall Street και ςτην ταξιδιωτική καινοτομία 
 
Το Ελληνικών και Κυπριακών ςυμφερόντων SPAC ΙΤΗΑΧ Acquisition Corporation 
ςυγχωνεφεται με τον μεγάλο τεχνολογικό πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεςιών 
Mondee, ειςάγοντασ τισ μετοχζσ του ςτη Wall Street. 
 
Μια ςθμαντικι κίνθςθ επενδυτικισ καινοτομίασ, ςτθ νζου τφπου τουριςτικι 
βιομθχανία ανακοινϊκθκε πριν από λίγα λεπτά ςτθ Wall Street. 
 
Η ελλθνικϊν ςυμφερόντων Εταιρεία Εξαγορϊν Ειδικοφ Σκοποφ (SPAC) ITHAX 
ανακοίνωςε τθ ςυμφωνία τθσ για ςυγχϊνευςθ με τθν Mondee, ζναν τεχνολογικό 
οργανιςμό και Τουριςτικό Industry Disruptor,  με ζδρα τθ Silicon Valley, ειςάγοντασ 
με τον τρόπο αυτό τισ μετοχζσ του ςτθν αγορά του NASDAQ, με ςυνολικι 
κεφαλαιοποίηςη 1 δις. δολάρια. 
 
Ιςτορικό 
 
Ο Ορζςτθσ Φιντικλισ, ιδρυτισ του Ithaca Capital Partners (εταιρία Private Equity με 
εξειδίκευςθ ςτον τουριςμό και τα ακίνθτα με ζδρα το Μαϊάμι), μαηί με τουσ ιδρυτζσ 
τθσ ΑΧΙΑ Ventures Group Δθμιτρθ Ακαναςόπουλο, Αντϊνθ Αχιλλεοφδθ και Γιϊργο 
Λινάτςα αλλά και το ςυνεργάτθ τουσ Αλζξανδρο Αργυρό ζχουν από κοινοφ ιδρφςει 
ςτθ Wall Street, μια Εταιρεία Εξαγορϊν Ειδικοφ Σκοποφ (SPAC Special Purpose 
Acquisition Company), τθν ITHAX.  
 
Τον Φεβρουάριο 2021, θ ITHAX άντλθςε 241,5εκατ. δολάρια με δθμόςια εγγραφι, 
ειςάγοντασ τισ μετοχζσ τθσ ςτο Χρθματιςτιριο του NASDAQ. Σε αυτά τα κεφάλαια 
προςτζκθκαν 50 εκατ. δολάρια μζςω PIPE (Private Investment in Public Equity) που 
ζδωςε τθν ευκαιρία ςυμμετοχισ ςτο εγχείρθμα, μεταξφ άλλων ςε κεφάλαια των 
Morgan Stanley Investment Management, Origami και ARCPE όπωσ και εταιρίεσ του 
κλάδου του τουριςμοφ (Travco, Εntertainment Benefits) αλλά και ιδρυτζσ μεγάλων 
επενδυτικϊν οίκων Private Equity όπωσ και family offices από Αμερικι και Ευρϊπθ. 
 
Αποκλειςτικόσ ςκοπόσ όλων των Εταιρειϊν Εξαγορϊν Ειδικοφ Σκοποφ (SPAC) είναι θ 
ςυγχϊνευςθ με μία μθ ειςθγμζνθ εταιρεία θ οποία με τθν μζκοδο reverse merger 
ειςάγει τισ μετοχζσ τθσ ςτο Αμερικανικό χρθματιςτιριο. 
 
Αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ και ςιμερα.  



 
 
Η ITHAX ςυμφϊνθςε με τθν Mondee Inc, μια εταιρεία προθγμζνθσ τεχνολογίασ που 
εξειδικεφεται ςτισ Β2Β υπθρεςίεσ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία, κι αμζςωσ μετά με 
τθν μζκοδο τθσ «αντίςτροφθσ ςυγχϊνευςθσ» οι μετοχζσ τθσ νζασ ενοποιθμζνθσ 
εταιρείασ με κεφαλαιοποίθςθ 1 δις. δολαρίων κα διαπραγματεφονται ςτον Nasdaq 
με τθν κωδικι ονομαςία “ΜΟΝD”.  
 
Η Mondee ξεκίνθςε ειςάγοντασ καινοφργιεσ τεχνολογίεσ και διαταράςςοντασ τθν 
αγορά των ταξιδιωτικϊν πρακτόρων, κυρίωσ ςτον τομζα τθσ αναψυχισ, ο οποίοσ 
μζχρι τότε «απείχε» από ςθμαντικζσ καινοτομίεσ. Σφντομα, θ εταιρεία κατζςτθ 
θγζτθσ ςτον χϊρο των ιδιωτικϊν αγορϊν αεροπορικϊν ειςιτθρίων ςτθ Βόρειο 
Αμερικι. Σιμερα θ Mondee επεκτείνεται ςτον ξενοδοχειακό χϊρο, κακϊσ και ςτον 
χϊρο ενοικίαςθσ αυτοκινιτων, κρουαηιζρασ και οργανωμζνων διακοπϊν. Όλα αυτά, 
βαςιηόμενθ ςτισ τεχνολογίεσ αιχμισ και το εκτενζςτατο δίκτυο που ζχει αναπτφξει. 
 
Ο κ. Prasad Gundumogula, Ιδρυτισ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Mondee Ιnc 
διλωςε αμζςωσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ ςυμφωνίασ: 
 
«Η Mondee ανζπτυξε τεχνολογίεσ που άλλαξαν τον κλάδο και μεταμόρφωςαν τισ 
απαρχαιωμζνεσ ταξιδιωτικζσ υποδομζσ, προςφζροντασ μια ςφγχρονθ ευζλικτθ 
πλατφόρμα.  
 
Η τεχνολογικι πλατφόρμα τθσ Mondee και οι ςχζςεισ τθσ με τον τουριςτικό κλάδο, 
προςφζρουν τθ ςωςτι πλατφόρμα (marketplace), τα ςωςτά εργαλεία και το ςωςτό 
περιεχόμενο που διευκολφνουν και επιταχφνουν τθν επιτυχία των πελατϊν μασ. 
 
Η ςθμερινι ανακοίνωςθ ςθματοδοτεί τθν αρχι του επόμενου κεφαλαίου τθσ 
ανάπτυξισ μασ κακϊσ θ ταξιδιωτικι αγορά ςυνεχίηει να ομαλοποιείται. 
 
Το όραμα τθσ Mondee είναι να μεταμορφϊςει ολόκλθρθ τθν ταξιδιωτικι 
βιομθχανία, κακϊσ παρζχει ιδθ υπθρεςίεσ «ταξιδιωτικών λφσεων σε ζνα κουτί», 
με ζνα εκτεταμζνο δίκτυο ταξιδιωτικϊν πρακτόρων και αυτόνομων εργαηομζνων 
(gig-economy workers), εταιρικοφσ πελάτεσ και κλειςτά γκρουπ προςφζροντάσ τουσ 
εφκολθ και αυτόματθ διαςφνδεςθ με αεροπορικζσ εταιρίεσ, ξενοδοχεία κακϊσ και 
επιπρόςκετεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. 
 
Το επόμενο βιμα ςτθν εξζλιξθ τθσ Mondee είναι να ςυνεχίςει να επεκτείνει τθν 
προςφορά περιεχομζνου τθσ, ενιςχφοντασ τισ επιλογζσ ξενοδοχείων ςτον χϊρο 
ενοικίαςθσ διακοπϊν και ψθφιοποιϊντασ τα τμιματα κρουαηιζρασ και 
περιθγιςεων, ενιςχφοντασ παράλλθλα περαιτζρω τα κανάλια διανομισ τθσ. 

 
Είμαςτε ενκουςιαςμζνοι που ςυνεργαηόμαςτε με τθν ομάδα τθσ ITHAX κακϊσ 
προςπακοφμε να επιταχφνουμε τθν ανάπτυξι μασ ςε υπάρχοντα κανάλια κακϊσ και 
ςε νζα τμιματα, τόςο οργανικά όςο και μζςω ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν». 



 
 
Από τθν πλευρά του, ο Ορζςτησ Φιντικλήσ, Πρόεδροσ & Διευθφνων Σφμβουλοσ τησ 
ITHAX  και Ιδρυτισ τθσ Ithaca Capital Partners που εξειδικεφεται ςε επενδφςεισ 
ςτθν τουριςτικι και ξενοδοχειακι βιομθχανία, διλωςε: 
 
 «Η ITHAX ξεκίνθςε με αποςτολι να ςυνεργαςτεί μ’ ζναν κακιερωμζνο θγζτθ ςτα 
ταξίδια και τθ φιλοξενία που εφαρμόηει ζνα εξαιρετικά ανατρεπτικό, αλλά 
αποδεδειγμζνα ςωςτό επιχειρθματικό μοντζλο και ζχει να επιδείξει εκκετικι 
αφξθςθ εςόδων και ιςτορικό EBITDA. 
 
Η Mondee είναι ακριβϊσ αυτόσ ο ςυνεργάτθσ. 
 
Η Mondee ζχει δθμιουργιςει μια νζα ανατρεπτικι θλεκτρονικι «αγορά» 
(marketplace) ταξιδιωτικοφ περιεχομζνου ςε μια αγορά που ανζρχεται ςε περίπου 
1τριςεκατομμφριο δολάρια που δθμιουργεί μία ςθμαντικι αφξθςθ κφκλου εργαςιϊν 
ςε μια κατακερματιςμζνθ, τεράςτια αγορά.  
 
Ο Prasad και θ ομάδα του ζχουν αποδείξει τθν ικανότθτά τουσ να εκτελοφν 
επιτυχθμζνεσ και ςυνεργατικζσ εξαγορζσ, ενϊ θ πολφπλευρθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ 
τθσ Mondee τθσ επιτρζπει να ςυνεχίςει να κεφαλαιοποιεί τισ τάςεισ τθσ αγοράσ. 
  
Είμαςτε ενκουςιαςμζνοι με τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτοφμε με τον Prasad και τθν 
ζμπειρθ ομάδα του για να βοθκιςουμε να φζρει ςτο χρθματιςτιριο τθν εταιρεία ςε 
μια ςυναρπαςτικι αποτίμθςθ, θ οποία πιςτεφουμε ότι κα επιτρζψει ςτουσ 
επενδυτζσ να αποκομίςουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ανόδου από τθν εκκετικι 
ανάπτυξθ τθσ Mondee.  
 
Ανυπομονοφμε να υποςτθρίξουμε τθν επόμενθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ Mondee μζςω 
τθσ ανάπτυξθσ των νζων δραςτθριοτιτων, τθσ βελτίωςθσ τθσ κεφαλαιακισ 
διάρκρωςθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ δυναμικισ ςτρατθγικισ ςυγχωνεφςεων και 
εξαγορϊν». 


