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ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 84,7% ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ

ΔΕΚΑΕΞΙ ΝΕΟΙ «ΚΡΙΚΟΙ»
ΣΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Tην επιτάχυνση της οργανικής της ανάπτυξης με την προσθήκη 16 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, επεκτείνοντάς το σε 175 σημεία πώλησης σχεδιάζει για το 2008
η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, με αφορμή τα
οικονομικά αποτελέσματα, επισημαίνεται ότι το δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης της «Άλφα-Βήτα» (μαζί με τα 10 καταστήματα Cash-and-Carry της ENA, στο τέλος της χρήσης 2007) αριθμεί συνολικά 159 καταστήματα. Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 84,7% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,89 ευρώ ανά μετοχή, από 0,49 ευρώ το 2006, μια αύξηση της τάξης του 82%. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 36,98
εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 14% στα 1,17 δισ. ευρώ. Τα EBITDA το
2007 εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 37,5% σε σύγκριση με το 2006, στα 71,8 εκατ.
ευρώ. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος σε σύγκριση με το 2006, παρουσίασε αύξηση
κατά 18,7%, μεγαλύτερη από αυτή του κύκλου εργασιών.
ΣΤΑ 320 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

H VIVARTIA ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΤΗΝ NONNI’S FOOD COMPANY
Την υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς του 100% της Nonni’s Food Company
Inc., αμερικανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά μπισκότων και αλμυρών snack, από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου Wind Point Partners
και τη σημερινή διοίκηση της Nonni’s, ανακοίνωσε η Vivartia. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2008,
αναμένεται να ανέλθει στα 320 εκατ. δολάρια.

Ψιθυρίζεται...
• Δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας Σκλαβενίτη
πωλήθηκαν την περίοδο των
Χριστουγέννων. Πρόκειται για δύο
οικόπεδα, που βρίσκονται στη Γλυφάδα και
στη Βούλα, αξιόλογης έκτασης αντίστοιχα.
Το τίμημα παραμένει άγνωστο αλλά
δεδομένων και των περιοχών, σίγουρα
πρόκειται για ικανοποιητικό έσοδο.

• Η Μ. ΓΙΑΛΙΝΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ GVA KANTOR
Σε νέα δυναμική πορεία με την ανάληψη
της ηγεσίας της εταιρείας από την κ. Μαρίνα Γιαλίνη εισέρχεται η GVA Kantor, η
οποία προέκυψε από τη συνεργασία της Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας
και της GVA Worldwide. Η κ. Γιαλίνη ήταν
Γενική Διευθύντρια στην Colliers International στην Αθήνα τα τελευταία τρία χρόνια.
Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων από την ΑΣΟΕΕ. Η
GVA Worldwide κατατάσσεται στις 10 πρώτες εταιρείες παγκοσμίως στην αγορά των
συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας. Διαθέτει περισσότερα
από 100 γραφεία σε όλο τον κόσμο με
3,500 επαγγελματικό προσωπικό και εξυπηρετεί πελάτες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της λιανικής, του επενδυτικού κλάδου, καθώς και πελάτες του δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο.
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