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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε. ΤΗΣ 12ης Απριλίου 2000
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.ΕK της
NOης Απριλίου OMMM ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
την διάθεση των κερδών της για τη χρήση που έληξε στις PN Δεκεμβρίου
N999K Ο Όμιλος Εταιρειών ΝΙΚΑΣ πιστός στις αρχές του για παραγωγή
προϊόντων άριστης ποιότητας και υγιεινής και συνεχή ανάπτυξηI αρχές που
τον καθιέρωσαν ως τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη του κλάδου των αλλαντικών και
έναν από τους δυναμικότερους Ομίλους τροφίμων στην ΕλλάδαI το N999 : αύξησε την κερδοφορία τουI - ενίσχυσε την θέση του στο εξωτερικόI με
αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε ΚύπροI Σκόπια και Βουλγαρία
καθώς και με την ίδρυση εταιρείας στη Ρουμανία και στον ΛίβανοI - εισήλθε
στον κλάδο του νωπού κρέατος εξαγοράζοντας το 6MB της ΙK ΧΡK
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕK "BOSS AKEK" και έμμεσα της θυγατρικής της
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.ΕK E98B)I - συνέχισε το επενδυτικό πρόγραμμα για
βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίαςI της λειτουργίας διάθεσης και
την διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των προϊόντωνI διηύρυνε την
αγορά των αλλαντικών εμπλουτίζοντας την ποικιλία των προϊόντων του και
εισάγοντας νέες συσκευασίεςI - ενίσχυσε τη θέση του στον κλάδο των
τυροκομικών με την αναδιάρθρωση των δύο τυροκομικών μονάδων που
απέκτησε το N998 EΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.ΕK και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.ΕK) και τη
σύναψη συμφωνίας για ίδρυση τυροκομικής μονάδος στην περιοχή του
Δομοκού - και τέλος αποφάσισε να μπει δυναμικά και στον κλάδο της
ελαιουργίας.Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου : Ο κύκλος εργασιών του
Ομίλου ανήλθε από OMKTNT εκατK ΔρχK το N998 σε OTK546 εκατK ΔρχK το N999
παρουσιάζοντας αύξηση κατά PPBI γεγονός που οφείλεται στις εταιρείες
«ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε»I «ΙK ΧK ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕK "BOSS"» και
«ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε» που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη χρήση
N999K Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν από 4KP46 εκατK δρχK
το N998 σε 5K46O εκατK δρχK σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του O6BI ενώ
τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά NMB από OK846 εκατK ΔρχK το N998 σε
PKNON εκατK ΔρχK το N999K Η απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων
διατηρήθηκε στα υψηλά επίπεδα του N998 ήτοι O4IOBI ενώ η απόδοση του
μέσου όρου των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων μειώθηκε από
NPIPB το N998 σε NNI6B το N999 λόγω της ενοποίησης της ΙK ΧΡK
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕKI της ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.ΕK και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Ε.Π.ΕK οι οποίες είχαν χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τα
απασχολούμενα κεφάλαιά τους.Επενδύσεις : Το N999 ο Ομιλός επένδυσε

NKT9O εκατK ΔρχK σε πάγιο και μηχανολογικό εξοπλισμόI ακολουθώντας την
εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφαρμογή σύγχρονων παραγωγικών
διαδικασιών που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα και υψηλή υγιεινή των
προϊόντων τουI βελτιστοποιώντας το κόστος παραγωγήςK Μετά την εφαρμογή
του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9MMN και του συστήματος
Ελέγχου Κρισίμων Σημείων EHACCP)I λειτουργεί από το τέλος του N999 στην
ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕ ένα νέο ειδικό σύστημα ανίχνευσης χημικών ουσιώνK Το
GAS CHoOMATOGoAPH - MASS SPECToOMETEo κατασκευάστηκε από
την PEoKIN ELMEo και είναι ικανό να ανιχνεύει ίχνη χημικών ουσιών Eπ.χK
διοξινών) με απόλυτη ακρίβεια Eμέρη ανά τρισεκατομμύριο)K Πρόκειται για το
πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης χημικών ουσιών που λειτουργεί
στην Ελλάδα και είναι από τα ελάχιστα που λειτουργούν στο
κόσμο.Συμμετοχές : Ο Όμιλος έχοντας σαφή προσανατολισμό την ανάπτυξη
του στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό αύξησε τις συμμετοχές του
κατά NKOT5 εκατ δρχK Οι συμμετοχές αφορούν τις: ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.ΕK EN65 εκατK
ΔρχKI αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)I ΙK ΧΡK ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕK E5MM
εκατK ΔρχKI εξαγορά του 6MB της επιχείρησης)I NIKAS SKOPJE LTD EONP
εκατK ΔρχKI αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)I NIKAS BULGAoIA SKAK EPM9 εκατK
ΔρχKI εξαγορά μεριδίων και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)I NIKAS LEBANON
SKAKLK και NIKAS oOMANIA SKA Eσυμμετοχή στην ίδρυση της
εταιρείας)KΔιάθεση Κερδών : Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠK
ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού TT8
εκατK ΔρχKI ήτοι 5M ΔρχK ανά μετοχή έναντι 45 ΔρχK για τη χρήση του
προηγούμενου έτους Eαύξηση NNB)K Ανταγωνισμός : Ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ
παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κλάδου των αλλαντικών κατέχοντας
μερίδιο αγοράς υπερδιπλάσιο της δεύτερης εταιρείας του κλάδουK Σύμφωνα
με έρευνες αγοράς τα αλλαντικά του Ομίλου έχουν πολύ καλή εικόνα Ebrand
image) και πρόσληψη Ebrand identification) στους καταναλωτέςI
σημαντικότατο ποσοστό των οποίων θεωρεί ότι τα προϊόντα ΝΙΚΑΣ είναι τα
νοστιμότερα και τα καλύτερης ποιότηταςK Ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ ως πρωτοπόρος
του κλάδου καθορίζει τους κανόνες ανάπτυξης και διάθεσης νέων προϊόντωνI
κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται από τον ανταγωνισμόΣτόχοι και Προοπτικές
: Οι στόχοι του Ομίλου ΝΙΚΑΣ είναι να παραμείνει ο ηγέτης στον κλάδο των
αλλαντικών στην ΕλλάδαI να αναπτυχθεί στους κλάδους των τυροκομικών
προϊόντων μέσω εξαγορών και επέκτασης των υπαρχόντων θυγατρικών
εταιρειώνI καθώς και στον κλάδο του νωπού κρέατος το μέγεθος του οποίου
υπολογίζεται σε περισσότερο από NIO τρις ΔρχK Στο εξωτερικό ο Όμιλος
προσβλέπει σε ηγετικό ρόλο στα ΒαλκάνιαI μέσω των παραγωγικών μονάδων
στα Σκόπια και ΒουλγαρίαI στην εδραίωση του στην Μέση Ανατολή μέσω των
συμμετοχών στην Κύπρο και στο Λίβανο και στην είσοδό του στην μεγάλη
αγορά της Βορείου Αμερικής μέσω συνεργασιών για την διακίνηση προϊόντων
ελαιόλαδου και ελαιώνK Για την χρήση OMMM ο Όμιλος αναμένει αύξηση των
πωλήσεων της τάξεως του N4B ήτοι από OTK5MM εκατK ΔρχK το N999 στα
PNK5MM εκατK ΔρχK το OMMM με αύξηση των κερδών προ φόρων κατά N9B ήτοι
από PKNMM εκατK ΔρχK το N999 σε PKTMM εκατK ΔρχK το OMMMK Στο πρώτο
τρίμηνο του OMMMI οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα TK5MM εκατK Δρχ
έναντι 5KTMT εκατK Δρχ του αντιστοίχου τριμήνου του N999 Eαύξηση PMB)K Από
την παραπάνω αύξηση το N6B οφείλεται στην ενοποίηση της BOSS Α Ε που
δεν περιλαμβάνεται στο πρώτο τρίμηνο του N999 και το N4B σε αύξηση των
πωλήσεων των εταιρειών του ΟμίλουK Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για

το πρώτο τρίμηνο του OMMM είναι αυξημένα κατά OMB και ανήλθαν στα 8MM
εκατK Δρχ έναντι 6TN εκατK Δρχ του αντιστοίχου τριμήνου του N999K

