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Αγροτικός Οίκος Σπύρου:
Νέος οικονομικός 
διευθυντής 
ο κ. Aπόστολος Ζάννας

Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή στην
Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ αναλαμβάνει
ο κ. Aπόστολος Ζάννας, όπως ανακοίνωσε σή-
μερα η εισηγμένη.

Ο κ. Ζάννας είναι πτυχιούχος του Ναυτιλια-
κού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Χρη-
ματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική,
καθώς και στο Risk Management. Έχει ερ-
γαστεί σε ανώτατες θέσεις οικονομικών δι-
ευθύνσεων ελληνικών εταιρειών αποκτών-
τας πολυετή εμπειρία σε σημαντικούς τομείς
της οικονομικής δραστηριότητας, αναφέρει
η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προ-
σθέτει: Η Διοίκηση της εταιρίας καλωσορίζει
τον κ. Ζάννα  και του εύχεται κάθε επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα.Παράλληλα, η εται-
ρεία ανακοίνωσε ότι νέα υπεύθυνη Εξυπη-
ρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώ-
σεων από την 02/05/2023 ορίστηκε η κ. Βα-
σιλική Τσιουμπρή ..

Μπουτάρη οινοποιία: 
Νέο σχέδιο 
των Αφών Γεωργιάδη

Στον Κεραμικό, παρουσία του Κωνσταντί-
νου Μπουτάρη, οι Θωμάς και Ηλίας Γεωρ-
γιάδης, 45 και 47 ετών αντίστοιχα, που έκα-
ναν περιουσία στη Σουηδία στον κατα-
σκευαστικό κλάδο και στο real estate μέσω
του ομίλου Sterner Stenhuss, δεν απέκλει-
σαν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν το απο-
τύπωμά τους στον χώρο του κρασιού.

Αν και δεν θέλησαν να αποκαλύψουν ποιες
περιπτώσεις οινοποιείων εξετάζουν, δήλω-
σαν ότι δέχονται κρούσεις από οινοποιεία
που δυσκολεύονται.

Για την Μπουτάρης, ο στόχος με βάση το bu-
siness plan που εγκρίθηκε από το Πρωτοδι-
κείο Βέροιας είναι να εμφανίσει θετικά λει-
τουργικά αποτελέσματα από τον πρώτο χρό-
νο του επιχειρηματικού σχεδίου ενώ αυτά θα
αυξηθούν σε περίπου 1,3 εκατ. ευρώ το πέμ-
πτο έτος. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, θα αυ-
ξάνονται 6,4% ετησίως κατά μέσο όρο. Από
11,198 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος υλοποί-
ησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα φθά-
σουν στα 14,365 εκατ. ευρώ το πέμπτο έτος.
Στόχος που φαίνεται να έχει επιτευχθεί ήδη.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Ελληνικά Οινοποιεία Νίκο Σπέντζα, οι πωλή-
σεις της εταιρείας έφθασαν τα 10 εκατ. ευρώ
πέρυσι ενώ το πρώτο τρίμηνο της φετινής
χρονιάς κατέγραψαν αύξηση 80%.

Ο κ. Σπέντζας μιλώντας για το brand είπε
πως ελέγχει τη δεύτερη θέση βάση μεριδίου
αγοράς στο σούπερ μάρκετ ενώ αναφερό-
μενος στα σχέδια για το μέλλον είπε ότι ο
σχεδιασμός προβλέπει επενδύσεις 5 εκατ.
ευρώ για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονι-
σμό των γραμμών παραγωγής στα οινοποι-
εία που διαθέτει η εταιρεία ανά την Ελλάδα.

Έμφαση θα δοθεί στις πωλήσεις στο
HORECA και στις εξαγωγές. Σήμερα, σύμ-
φωνα με τον κ. Σπέντζα, η εταιρεία παράγει 7
εκατομμύρια φιάλες, απασχολεί 100 εργα-
ζόμενους, διαθέτει 500 ιδιόκτητα στρέμματα
και ο στόχος είναι ανάπτυξη 40% σε αξία,
30% σε όγκο πωλήσεων και διατήρηση των
εξαγωγών στο 25% του συνολικού κύκλου
εργασιών.

Συμπλήρωσε 60 έτη 
λειτουργίας η Δωδώνη

Η εταιρεία Δωδώνη καλύπτει πλήρως τις
διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των Ελλήνων
και διεθνών καταναλωτών για προϊόντα ελ-
ληνικά, αγνά και μοναδικά, ταυτίζοντας το
όνομα της με την υπεροχή στη γεύση και την
υψηλή ποιότητα. Στα δημοφιλή προϊόντα πε-
ριλαμβάνεται η φέτα ΠΟΠ, το στραγγιστό γι-
αούρτι, τα κίτρινα τυριά και τα φυτικά προϊόν-
τα που λάνσαρε πρόσφατα. Η εταιρεία παρά-
γει περισσότερους από 100 ξεχωριστούς κω-
δικούς γαλακτοκομικών, τυροκομικών, φυ-
τικών προϊόντων και αλμυρών σνακ, πραγ-
ματοποιώντας σε περισσότερες από 50 χώ-
ρες και στις πέντε ηπείρους. Πιο συγκεκριμέ-
να, οι εξαγωγές της Δωδώνη αποτελούν το
50% των εξαγωγών τροφίμων της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου. Το προσωπικό της εταιρείας
ξεπερνά τα 600 άτομα και ταυτόχρονα, συ-
νεργάζεται με χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς
ανά την επικράτεια, με ετήσια επεξεργασία
περισσότερων από 78.000 τόνων γάλακτος.
Μέχρι σήμερα, η Δωδώνη έχει διαθέσει πε-
ρισσότερες από 15 εκατομμύρια μερίδες
προϊόντων δωρεάν σε ολόκληρη την Ελλάδα,
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και φορείς.

Unilever: Έσοδα κοντά
στα 15 δισ. ευρώ λόγω
αύξησης τιμών

Σημαντική άνοδο εμφάνισαν οι πωλή-
σεις της Unilever για το α’ τρίμηνο του
2023, με τον όμιλο των καταναλωτικών
προϊόντων να αντισταθμίζει το ενισχυμένο
κόστος των εμπορευμάτων και τα προβλή-
ματα στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις αυ-
ξήσεις των τιμών στα προϊόντα του.

Οι υποκείμενες πωλήσεις της Unilever
έφτασαν τα 14,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά
10,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022. Οι
αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της
εταιρείας περίμεναν αύξηση 7,2%. Ο CEO της
Unilever, Άλαν Τζοπ, ανέφερε σε δήλωση του
πως η ανάπτυξη των υποκείμενων πωλήσε-
ων επιταχύνθηκε «από την αύξηση των τιμών
σε απάντηση του υψηλότερου κόστους του
πληθωρισμού και στη βελτίωση της απόδο-
σης του όγκου των πωλήσεων». Ο κλάδος
των προϊόντων προσωπικής φροντίδας απέ-
δωσε πωλήσεις 3,4 δισ. ευρώ, τα οικιακά
προϊόντα έφεραν έσοδα 3,2 δισ. ευρώ, τα
καλλυντικά 3,1 δισ. ευρώ ενώ ο κλάδος των
παγωτών -με «ναυαρχίδα» το brand των Ben
& Jerry’s- έφερα έσοδα 1,7 δισ. ευρώ.

Green Cola: 
«Προϊόν της Χρονιάς» 
στις χώρες του Κόλπου

«Προϊόν της Χρονιάς» για το 2023 στην κα-
τηγορία των «Green Beverages», στον ομώ-
νυμο θεσμό που επιβραβεύει την προϊοντι-
κή καινοτομία ανακηρύχθηκε η Green Cola.
Η διάκριση βασίστηκε σε ανεξάρτητη κατα-
ναλωτική έρευνα για την καινοτομία που
διεξήγαγε η NielsenIQ σε 3.600 καταναλω-
τές στις χώρες του Κόλπου: Η Green Cola
έχει παρουσία σε 52 χώρες ενώ έχει αναδει-
χτεί «Προϊόν της Χρονιάς» από τους κατανα-
λωτές της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της
Βουλγαρίας σε αντίστοιχες διοργανώσεις.
Στη Γερμανία, η Green Cola βραβεύτηκε στα
Healthy Living Awards. Στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, η ιστοσελίδα για γονείς, Mumsnet,
πρότεινε την Green Cola ως «υγιεινή επιλο-
γή αναψυκτικού». Ακόμη, στις ΗΠΑ, η Green
Cola συμπεριλαμβάνεται στον προϊοντικό
κατάλογο δύο αλυσίδων με υγιεινά προϊόν-
τα: Whole Foods και Sprouts

Nissan - Θεοχαράκης: 
Η εταιρεία 
είναι απολύτως 
ενήμερη δανειακά

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕ-
ΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διαψεύδει τα δημοσιεύ-
ματα που ήθελαν την Alpha Bank να έχει
πωλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια της
εταιρείας στη Fortress Credit Corp. Η εται-
ρεία σπεύδει να διευκρινίσει πως τόσο η
ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. όσο και η συνδεδε-
μένη της Εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι
απολύτως ενήμερες ως προς τις δανειακές
τους υποχρεώσεις προς την Αlpha Bank και
τις λοιπές τράπεζες. Υπενθυμίζεται πως τα εν
λόγω δημοσιεύματα διέρρευσαν μετά
την ανακοίνωση της Alpha  Bank πως πωλεί
στις Fortress και Davidson Kempner χαρτο-
φυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
ύψους 0,65 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑ-
ΚΗΣ Α.Ε.:

Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναπα-
ράγονται από την Παρασκευή 5/5/2023 στα
ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα, αναφορικά με
την υπό εξέλιξη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων
μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων και
μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αlpha Bank)
σε εταιρείες συνδεδεμένες με τη Fortress
Credit Corp., η Εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Τόσο η Εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
όσο και η συνδεδεμένη της Εταιρεία ΘΕΟΧΑ-
ΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι απολύτως ενήμερες ως
προς τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς
την Αlpha Bank και τις λοιπές Τράπεζες, κα-
λύπτοντας τις σχετικές υποχρεώσεις τους
προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα
εμπροθέσμως και στο σύνολό τους. Σημει-
ώνεται ότι οι Εταιρείες έχουν καταβάλει κα-
τά την τελευταία δεκαετία περισσότερα από
80 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση των δα-
νειακών τους υποχρεώσεων, ο δε υφιστά-
μενος δανεισμός τους καλύπτεται επαρκώς
από τις χορηγηθείσες εμπράγματες ασφά-
λειες.

Οι Εταιρείες, υπό τη διοίκηση του Τάκη Θε-
οχαράκη, παραμένουν πιστές στις βασικές
αρχές της χρηστής διαχείρισης, βελτιώνον-
τας διαρκώς τα αποτελέσματά τους, διατη-
ρώντας το σύνολο των θέσεων εργασίας του
προσωπικού και συντηρώντας μακροχρό-
νια άριστες συνεργασίες τόσο με τις δανεί-
στριες Τράπεζες όσο και με τους Πελάτες και
Προμηθευτές τους, μεταξύ των οποίων και
ο Κατασκευαστικός Οίκος Nissan ο οποίος
εμπιστεύεται στην Ελλάδα την ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑ-
ΡΑΚΗΣ Α.Ε. για περισσότερα από 60 έτη.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δια-
σφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερής κερ-
δοφορίας, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών
εντός και εκτός του κλάδου αυτοκινήτων και
η συνεχιζόμενη βελτίωση του συνόλου των
οικονομικών μεγεθών των Εταιρειών, ση-
μεία που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους
και τη συνέχιση της δυναμικής τους παρου-
σίας στην Ελληνική αγορά.

Πηγή: powergame.gr

Βιοαγρός: 
Βιολογικό ψωμί 
του τοστ στα ράφια τριών
αλυσίδων σούπερ μάρκετ 

Το βιολογικό ψωμί του τοστ, από σιτάρι ιτα-
λικής προελεύσεως, «il Buon. Pane, Amo la
vita Bio» παρουσίασε στην έκθεση βιολογι-
κών προϊόντων Bio Festival 2023 η Βιοαγρός.
Πρόκειται για 100% πιστοποιημένο βιολογικό
προϊόν, που παρασκευάζεται χωρίς συντη-
ρητικά.Το προϊόν, το οποίο βρίσκεται μέσα σε
ειδικά διαμορφωμένη συσκευασία, που πλη-
ροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας και
συντήρησης βιολογικών πρώτων υλών, έχει
ήδη τοποθετηθεί στα ράφια των σούπερ μάρ-
κετ Θανόπουλος, ΑΒ Βασιλόπουλος και Γα-
λαξίας. Το ιταλικής προέλευσης βιολογικό
ψωμί βρίσκεται ήδη και σε βιολογικά κατα-
στήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης
παρουσίασε vegan κιμά από ηλιόσπορο

Ενέργεια: Aδειοδότηση
για το project των 229
εκατ. στον Δομοκό

Οκτώ μήνες μετά την ένταξη της επένδυσης της
BLUE SKY 300 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε στην κατηγορία «Εμβληματικες́ Επενδυσ́εις
Εξαιρετικής Σημασιάς», με απόφαση της Διυ-
πουργικης́ Επιτροπης́ Στρατηγικων́ Επενδυσ́ε-
ων (Δ.Ε.Σ.Ε.), ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης Νίκος Παπαθανάσης «άναψε» πριν από
λίγες ημέρες το «πράσινο» φως για την ταχεία
αδειοδοτ́ησή της. Η επένδυση αφορα ́ στην κα-
τασκευή ενός ηλιακού σταθμου ́ παραγωγης́
ενερ́γειας ονομαστικης́ ισχυός 200 MW και μο-
νάδας αποθηκ́ευσης ηλεκτρικής ενερ́γειας 100
MW με μπαταριές Li-ion και μετατροπη ́ σε
πρασ́ινο υδρογον́ο με ηλεκτρολυτ́η ονομαστι-
κης́ ισχυός 50 MW σε μισθωμεν́α οικοπ́εδα εν-
τος́ της κτηματικής περιφέρειας των Τοπικών
Κοινοτήτων Βουζιόυ, συνολικού ποσου ́ 226.
395.089 ευρω ́ χωρις́ ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση
του επενδυτικού σχεδιόυ θα γίνει με ίδια
κεφάλαια σε ποσοστο ́20% και με δανειακάκε-
φαλ́αια σε ποσοστο ́ 80%. Ο συνολικος́ χρον́ος
για την υλοποιήση της επένδυσης, σύμφωνα με
την απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 ετ́η
απότην ημερομηνιά εκ́δοσης απόφασης.

Ο φορέας της επένδυσης, η BLUE SKY 300
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ιδρύθη-
κε τον Φεβρουάριο του 2021 με αρχικό μετοχι-
κό κεφάλαιο 12.000 ευρώ, και μοναδικος́ της
εταιρ́ος είναι η αγγλικη ́ εταιρειά “Hive Energy
Limited”, εδρευόυσα στο Χαμ́σαιρ Αγγλιάς, οδος́
Woodington House, East Wellow.

Σκοπός της BLUE SKY 300 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. είναι η παραγωγή ηλεκτρι-
κης́ ενερ́γειας απο ́ανανεωσ́ιμες πηγες́ ενερ́γειας
(φωτοβολταικ̈α ́ συστημ́ατα κ.α.́), η παραγωγη ́
ενερ́γειας απο ́μετατροπη ́αλ́λων πηγων́ ενερ́γει-
ας, η παραγωγη ́υδρογον́ου, η αποθηκ́ευσηηλε-
κτρικής ενέργειας (απο ́ ανανεωσ́ιμες πηγές
ενέργειας κ.ά.) και υδρογον́ου. Παράλληλα
στους στόχους της είναι η κατασκευή μοναδ́ων
παραγωγής ανανεωσ́ιμων ηλεκτρικής ενερ́γει-
ας και υδρογόνου, οι υπηρεσίες εκπόνησης
ενεργειακών μελετων́ (θερμοηλεκτρικων́,
υδροηλεκτρικων́), κ.ά. Πηγή:euro2day.gr/

Επιμέλεια: Ντίνος Μακάς
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