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ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ «ΒΛΕΠΕΙ»
ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Η CRETA FARM
Μετά την επιτυχή εξέλιξη της επέκτασης στις Η.Π.Α., η Creta Farm επιβεβαιώνει με
επίσημη ανακοίνωσή της τα σχέδια επέκτασης σε νέες ώριμες αγορές. Οι στόχοι περιλαμβάνουν χώρες με υψηλό καταναλωτικό δυναμικό και προοπτικές ανάπτυξης και
με αυξημένη συνείδηση σε θέματα υγιεινής διατροφής και ποιότητας. Οι πρώτες αγορές που αξιολογούνται περιλαμβάνουν τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, στις οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ο
βαθμός ελκυστικότητας των προϊόντων της Creta Farm από τους καταναλωτές. Αναφορικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2007, η εκτίμηση για
αύξηση των πωλήσεων άνω των 95 εκατ. ευρώ αφορά στον Όμιλο, ενώ για αύξηση
των κερδών προ φόρων στο επίπεδο των 4 εκατ. ευρώ αφορά στη μητρική εταιρεία.
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ CARREFOUR
ΜΕ ΤΗΝ TEGEA FRUIT
Ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος επισημοποίησε τη συνεργασία του με την
εταιρεία Tegea Fruit G. Kanellopoulos S.A., με την υπογραφή της συγγραφής
υποχρεώσεων για τα «πορτοκάλια και τις κλημεντίνες Αργολίδας Ποιοτική Οδός
Carrefour». Η εν λόγω συμφωνία καθιστά την Tegea Fruit G. Kanellopoulos S.A.,
προμηθευτή της Carrefour Μαρινόπουλος σε πορτοκάλια και κλημεντίνες Αργολίδας, τα οποία εφεξής αποκτούν το σήμα Ποιοτική Οδός. Η σειρά προϊόντων Ποιοτικής Οδού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της εταιρείας με επιλεγμένους παραγωγούς, οι οποίοι δεσμεύονται να ακολουθήσουν κατά γράμμα το «εγχειρίδιο
συγγραφής υποχρεώσεων» του ομίλου Carrefour, και από κοινού να προσφέρουν
στους καταναλωτές υγιεινά προϊόντα, πιστοποιημένης προέλευσης.

Ψιθυρίζεται...
• Ένταση στους ρυθμούς προώθησης των
σαρακοστιανών προϊόντων αναμένεται τις
επόμενες ημέρες, καθώς η «μάχη» στις
κατηγορίες των «ειδικών» προϊόντων της
περιόδου, αποφέρει έως και το 45% του
ετήσιου τζίρου σε πολλές επιχειρήσεις.

• ΑΤΛΑΝΤΙΚ: ΜΕ 45,88%
Ο Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ποσοστό 26,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ατλάντικ απέκτησε μέσω πληρεξουσίου ο μέτοχος και πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου, κ. Μανόλης Αποστόλου, εν όψει
της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας
που θα πραγματοποιηθεί στις 13/3. Ειδικότερα,
ο κ. Αποστόλου απέκτησε στις 5/3 μέσω πληρεξουσίων 7.683.785 δικαιώματα ψήφου από
τους κ.κ. Περικλή Αποστόλου και Ελπίδα Αποστόλου, καθώς και από άλλους μετόχους, με
αποτέλεσμα να κατέχει πλέον συνολικά, μαζί
με τα δικά του, 13.061.916 δικαιώματα ψήφου
και ποσοστό επί του μ.κ. 45,88%.

• ΣΕΕΤΕ: ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πλέον
τα μέλη του ΣΕΕΤΕ από τις συνεχιζόμενες
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα βασικά
λιμάνια της χώρας. Συγκεκριμένα, η συνεχιζόμενη απεργία των λιμενεργατών έχει αναγκάσει πολλές εταιρείες να βρουν άλλες
λύσεις μεταφοράς των προϊόντων τους. Αυτό
έχει συνεπακόλουθη επιβάρυνση στο κόστος
πολλών καταναλωτικών προϊόντων, η οποία
κυμαίνεται από 3% ως και 10%.
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