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Λ I A N E M Π O P I O Y
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2008

ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Η FORTHNET
Εξήντα συνολικά εξειδικευμένα καταστήματα broadband της Forthnet, λειτουργούν
σήμερα σε 40 πόλεις της χώρας μετά τα εγκαίνια 24 νέων καταστημάτων που έγιναν
στις 29/2, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στο πλαίσιο των εγκαινίων, έλαβε χώρα διαγωνισμός και
24 τυχεροί -ένας από κάθε νέο κατάστημα- κέρδισαν από ένα μεγάλο δώρο γνωριμίας με τον κόσμο του broadband, συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στο κατάστημα Forthnet του Συντάγματος, Φιλελλήνων 7, όπου και διοργανώθηκε εκδήλωση, με εκπλήξεις. Σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξής τους, τα καταστήματα Forthnet προβλέπεται έως το τέλος του έτους να έχουν ξεπεράσει τα 100.

Ψιθυρίζεται...
• Νέα δεδομένα στην αγορά λιανικής βάζει
η σύμπραξη της Marks & Spencer με την
Marinopoulos. Στόχος… η καλύτερη
δυνατή ικανοποίηση του καταναλωτή, όπως
αναφέρουν. Στα σχέδια εντάσσονται η
αύξηση των πωλήσεων σε 15-20% των
συνολικών πωλήσεων του Ομίλου στη
διάρκεια της επόμενης πενταετίας.
• Γιατί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
προχωρά σε περικοπές 8.100 θέσεων
εργασίας παρά το ρεκόρ πωλήσεων που
καταγράφει; Στην Ελλάδα, πάντως,
μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει «γραμμή
απολύσεων», παρά μόνο «εγκράτεια στις
προσλήψεις».

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ» ΚΑΙ «ELEPHANT»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ DEAL
ΜΕ ΤΗΝ MIG ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών «Ράδιο Α. Κορασίδης» και «Elephant» από την «V.Net» προς την
«Marfin Investment Group» (MIG). Η νέα πορεία δυναμικής ανάπτυξης των καταστημάτων ξεκίνησε και τυπικά με την υπογραφή των συμφωνητικών, που αφορούν
στη μεταβίβαση των μετοχών. Όπως είχε ανακοινωθεί, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των εταιρειών είναι: Α) 3.444.523 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Ράδιο Α. Κορασίδης», ποσοστό 55,79 %, ανήκουν
στην MIG, ενώ αντίστοιχα η «V.Net» παραμένει μέτοχος, συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 17,09 %. Β) 939.721 ονομαστικές μετοχές
της εταιρείας «Elephant Α.Ε.», ποσοστό 58,78 %, ανήκουν στην MIG, ενώ η
«V.Net» συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 14,43 %.

• ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ
Για τις 18 Μαρτίου διεκόπη από το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη των τριών
κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μεβγάλ.
Η δίκη διεκόπη, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, κ. Αλέξης Κούγιας, γνωστοποίησε κόλλημα παράστασης. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι
στην υπόθεση είναι οι Παναγιώτης Αδαμόπουλος, πρώην γενικός διευθυντής της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, εκτελωνιστής, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, έμπορος σιτηρών, οι οποίοι βαρύνονται με τα αδικήματα της εκβίασης και δωροδοκίας που τους απαγγέλθηκαν μετά από
καταγγελία της Μεβγάλ ότι της ζητήθηκε χρηματικό ποσό, προκειμένου να έχει ευνοϊκή
μεταχείριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
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