ΑθήναI NO Μαίου OMMN

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ 12ης Ιουνίου 2001
Ο Όμιλος Εταιρειών ΝΙΚΑΣ ενισχύει την παρουσία του στον κλάδο του
κρέατος με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΙK ΧK
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕK "BOSS" και την συμμετοχή του σε νέα εταιρεία
παραγωγής γύρου και κρεατοσκευασμάτωνK
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ NMM B ΤΗΣ BOSS Α.Β.Ε.ΕK
Η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.ΕK απέκτησε τις μετοχές της μειοψηφίας E ποσοστό 4MB)
στην Ι.ΧK ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕK "BOSS" η οποία δραστηριοποιείται στην
τυποποίηση και εμπορία νωπού & κατεψυγμένου κρέατος και
κρεατοσκευασμάτωνK
Η BOSS θα έχει δυναμική παρουσία στην Κεντρική Αγορά του Ρέντη μέσω
υποκαταστήματος με σκοπό την χονδρική πώληση νωπού και κατεψυγμένου
κρέατοςK Το παραπάνω υποκατάστημα θα αναλάβει τις εμπορικές
δραστηριότητες της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.ΕK η οποία πουλήθηκε στον
πρώην μέτοχο της Ι.ΧK ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.ΕKK
Η Διοίκηση της BOSS προέβη στην αναδιάρθρωση των λειτουργιών της
εταιρείας E μεταφορά μέρους της παραγωγής στην ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Β.Ε.Α.η
οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή κρεατοσκευασμάτων με στόχο τον έλεγχο
του κόστους παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων ) και στο κλείσιμο
των ζημιογόνων δραστηριοτήτων E υποκατάστημα Θεσσαλονίκης )K
Η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του κύκλου εργασιών της και στη βελτίωση
του μεικτού περιθωρίου κέρδους με την :
·
·
·
·

αναβάθμιση της θέσης της στην Κεντρική ΑγοράI
αναβάθμιση των προϊόντων τηςI
εμπορία νέων τυποποιημένων νωπών και κατεψυγμένων προϊόντωνI
εμπορία όλων των ειδών κρέατοςK

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΡΩΝΗ ΠK ΓK
ΝΙΚΑΣ Α.Β.ΕK συμμετέχει σε υπό ίδρυση εταιρεία με στόχο τη δημιουργία
υπερσύγχρονης μονάδας παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και γύρουK Η νέα
μονάδα θα λειτουργήσει βάση όλων των προδιαγραφών ποιότητας τροφίμων
E ISOI HACCP ) με σκοπό να τροφοδοτήσει με προϊόντα υψηλής ποιότητας

και υγιεινής τα παραδοσιακά ψητοπωλεία και την αγορά του catering στην
Ελλάδα και στο εξωτερικόK
Στη νέα εταιρεία η ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.ΕK θα συμμετέχει με 4O BK Οι άλλοι
μέτοχοι στην νέα εταιρεία θα είναι η Vectis CapitalI εταιρεία διαχείρισης
κεφαλαίων E PMB )I η Pan FrostI εταιρεία διανομής η οποία δραστηριοποιείται
στην συγκεκριμένη αγορά E NNB)I ενώ το υπόλοιπο των μετοχών θα διατεθεί
σε επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγοράK

