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

ΑΠΟ 7,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2008

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΤΑ 2,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Στα 2,1 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα ενοποιημένα
κέρδη μετά από φόρους της ΑΒ Βασιλόπουλος
το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, από 7,6 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία. Για την ΑΒ σε ατομική βάση, τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 3,0 εκατ. ευρώ, από 7,3
εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 347,1
εκατ. ευρώ, από 313 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
10,9%, ενώ για την ΑΒ σε ατομική βάση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 333,3 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,7%. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Για την ΑΒ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκατ.
ευρώ, σε σύγκριση με τα 10,3 εκατ. ευρώ το 2008. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της εταιρείας, οι πωλήσεις της επηρεάστηκαν επίσης από τη σημαντική μείωση
του πληθωρισμού στον κλάδο του λιανεμπορίου των τροφίμων, τη μετατόπιση
της ζήτησης σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και από την πολιτική μείωσης των τιμών που εφάρμοσε. Για το 2009 η ΑΒ Βασιλόπουλος σχεδιάζει την επιτάχυνση
της οργανικής της ανάπτυξης, με την προσθήκη 16 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, επεκτείνοντάς το σε 217 σημεία πώλησης.
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PIZZA FAN
Με τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Pizza Fan στον
Ασπρόπυργο, εντός του εμπορικού κέντρου West Plaza, ξεκίνησε η λειτουργία του τεσσαρακοστού δεύτερου
σημείου πώλησης της Pizza Fan στο Νομό Αττικής. Το
κατάστημα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του West
Plaza, στο τμήμα food court, επί της Οδού Φυλής, και
έχει στόχο να εξυπηρετεί την περιοχή του Ασπροπύργου, αλλά και την ευρύτερη ζώνη. Προσφέροντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να
επιλέξει ανάμεσα σε σαράντα διαφορετικά είδη pizza (με τρία διαφορετικά ζυμάρια,
λευκό, σικάλεως, πολύσπορο), αλλά και μια σειρά γευστικών προτάσεων που καλύπτουν κρέας, θαλασσινά και ζυμαρικά, φιλοδοξεί να διευκολύνει την καθημερινότητά του, συνυπολογίζοντας την εξαιρετικά φιλική τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, η
οποία περιλαμβάνει 30% σε όλα για διανομή στο σπίτι, 40% αποκλειστικά για το
χώρο εργασίας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την ιδανική γευστική επιλογή για
το εργασιακό περιβάλλον, 50% σε όλα για παραλαβή από το κατάστημα (Take Away
εντός του εμπορικού κέντρου). Το κατάστημα της Pizza Fan στο West Plaza αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας σε κλειστές αγορές, σε συνέχιση
της επιτυχημένης λειτουργίας των καταστημάτων Pizza Fan στο Τhe Mall Athens, το
Village Center Φαλήρου και στο Kosmopolis Αμαρουσίου.

Ψιθυρίζεται...
• Τι συμβαίνει στην αγορά των καλλυντικών
και γιατί εξαιρέθηκαν από το transfer pricing; Τι γνωρίζει ανώτατο πολιτικό στέλεχος
και ποιες οι διευκολύνσεις που αυτό λαμβάνει από μεγάλη πολυεθνική;
• Αληθεύει πως μεγάλη εταιρεία με γερμανική ρίζα αύξησε την τιμή στα προφυλακτικά
κατά 50%, μέσα σε μόλις μία χρονιά;

• ICE CREAM SMOOTHIES
HÄAGEN-DAZS
Η οικογένεια των παγωτών Häagen-Dazs
παρουσιάζει μια νέα σειρά προϊόντων, τα
νέα Häagen-Dazs Ice Cream Smoothies. Η
νέα πρόταση των Häagen-Dazs είναι μια
συνύπαρξη παγωτού και φίνου σορμπέ
Häagen-Dazs, με βάση τα πιο ζουμερά και
αρωματικά φρούτα, όπως Raspberry &
Summer Berries Ice Cream Smoothie ή
Mango & Apricot Ice Cream Smoothie. Τα
νέα Häagen-Dazs Ice Cream Smoothies θα
είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και στο
δίκτυο των Häagen-Dazs Café σε όλη την
Ελλάδα.

• ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ SPYKEE SPY
ΣΤΑ PUBLIC
Τα καταστήματα Public διαθέτουν το Spykee
Spy, το πιο εξελιγμένο WiFi ρομπότ της εταιρείας Meccano. Το πρωτοποριακό ρομπότ Spykee
Spy και οι λειτουργίες που ενσωματώνει βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα, διευκολύνοντας τη ζωή των κατόχων της και φροντίζοντας ακόμη και για την ασφάλειά τους.

• TELLAS DOUBLE-PLAY
UNLIMITED
Η Tellas προσφέρει το Τellas Double-Play
Unlimited για απεριόριστη χρήση Internet και
απεριόριστες κλήσεις μόνο με 19,90 ευρώ το
μήνα. Η χρέωση ισχύει για 6 μήνες από την
ενεργοποίηση της σύνδεσης και για όλες τις
νέες αιτήσεις Tellas Double Play Unlimited που
θα πραγματοποιηθούν έως και τις 16 Μαΐου
2009.
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• ΝΕΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ
LAMDA DEVELOPMENT
Νέο

διοικητικό

συμβούλιο

εξελέγη

στη

Lamda

Development κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των
μετόχων της 5ης Μαΐου 2009. Μετά την εκλογή και τον
καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής: ο Γεώργιος Παπαγεωργίου εκλέχθηκε πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, ο Απόστολος Ταμβακάκης αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, ο Οδυσσέας Αθανασίου
διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο Φώτιος Αντωνάτος μη εκτελεστικό μέλος, ο Emmanuel Leonard
Bussetil μη εκτελεστικό μέλος, ο Γεώργιος Γεράρδος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, ο Πέτρος Καλαντζής
μη εκτελεστικό μέλος, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος ως
ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, ο Δημήτριος Παπαλεξόπουλος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, και τέλος ο
Ευάγγελος Χρόνης μη εκτελεστικό μέλος.

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ METROPOLITAN ΕΧPO
Tο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo παρουσιάστηκε
χθες σε εκπροσώπους του Τύπου από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Athens Metropolitan Expo AE,
Χρήστο Κοπελούζο, και τον γενικό διευθυντή, Μαρίνο
Μαρίνο. Ο νέος πολυχώρος εκθεσιακών και συνεδριακών
χρήσεων άνοιξε τις πύλες του τον Ιανουάριο του 2009 και
εκτείνεται σε 160.000 τ.μ. στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», δημιουργώντας καινούργιες προοπτικές ανάπτυξης για το συνεδριακό
και εκθεσιακό τουρισμό στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται σε 4
εκθεσιακές αίθουσες, με ωφέλιμο ύψος 7-12 μέτρα, που
λειτουργούν σε ένα μόνο επίπεδο, εξασφαλίζοντας εργονομική πρόσβαση για τους εκθέτες και τα εμπορεύματά τους.
Παράλληλα διαθέτει υπερσύγχρονη τεχνολογική υποδομή.
Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 43 εκατ. ευρώ, που
πραγματοποιήθηκε από την Athens Metropolitan Expo AE,
στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω της
εταιρείας Cameron με 30%, η εταιρεία ΡΟΤΑ με 30%, ο
Όμιλος Λάτση, μέσω της Lamda Development με 11, 67%,
ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μέσω της εταιρείας Reds με 11,67%,
η J&P ΑΒΑΞ με 11,67% και ο Αντώνης Πίκουλας με 5%.

• ΤΟ ΒΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
Στο ζήτημα των αυξήσεων, που προτείνει η διοίκηση του ΟΑΕΕ στο
αρμόδιο Υπουργείο Απασχόλησης, τοποθετείται το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο της Αθήνας και χαρακτηρίζει την προτεινόμενη
αύξηση των εισφορών του κλάδου συνταξιοδότησης κατά 6%, ως
υπερβολική.
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