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Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων
Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων
Η ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΦΗΜΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LA DOoNA
Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK γνωστοποιεί το επενδυτικό κοινό για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την υπογραφή συμφωνίας για την
αποκλειστική διανομή των προϊόντων της στη Ρουμανική αγορά μέσω του
ισχυρού ομίλου γαλακτοκομικών προϊόντων La DornaI εξασφαλίζοντας έτσι
την διείσδυσή του στη σημαντική αυτή αγορά της νοτιοανατολικής ΕυρώπηςK
Η σχετική συμφωνία πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα και σε πρώτη φάση
περιλαμβάνει την προώθηση N5 προϊόντων υψηλής ποιότητας που
καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες αλλαντικών στην τοπική αγοράK
Συστηματική έρευνα της αγοράς και έρευνες καταναλωτών στήριξαν την
απόφαση της εταιρίας για την στρατηγική της διείσδυση στη ΡουμανίαI με
προοπτική να επεκτείνει σταδιακά την παρουσία της και παράλληλα να
αυξήσει τη προσφερόμενη γκάμα των προϊόντων της στους 5M κωδικούςK
Η La Dorna κατέχει ηγετική θέση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της
ΡουμανίαςI όπου έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό όνομα και επώνυμο προϊόν
συνυφασμένο με την ποιότηταK Η παρουσία της στη Ρουμανία εξαπλώνεται σε
N5KMMM σημεία πώλησηςI συλλέγοντας ετησίως περίπου P5 εκK λίτρα γάλαI με
NOMM άτομα προσωπικόI οκτώ εργοστάσια παραγωγής και με κύκλο εργασιών
το OMMT περίπου 4M εκK ευρώK Πρόσφατα η εταιρεία εξαγοράστηκε από τον Oο
μεγαλύτερο παραγωγό και διανομέα γαλακτοκομικών προϊόντωνI τον γαλλικό
όμιλο Lactalis GroupK
Μέσω της La DornaI η Π.ΓK Νίκας Α.Β.Ε.ΕK θα τοποθετήσει τα προϊόντα της
σε 8KMMM σημεία πώλησης σε πρώτη φάσηI σε μια αγορά όπου η κατανάλωση
αλλαντικών διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδαI γεγονός το οποίο
αναμένεται να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού ομίλουK Οι
προοπτικές αναμένονται σημαντικές για την ανάπτυξη της δραστηριότητας σε
μια αγορά OO και πλέον εκατομμυρίων καταναλωτώνI στην οποία η κατά
κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών προϊόντων είναι υπερδιπλάσια της
αντίστοιχης ελληνικής και η συνολική αγορά εκτιμάται στα NI5 δισ ευρώK
Η ενέργεια αυτή αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του στρατηγικού
σχεδιασμού της ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και
στην εκτός των συνόρων ζώνη και ειδικά σε χώρες της ΝΑ ΕυρώπηςK
Παράλληλα και με την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσηςI η
εταιρεία προχώρησε στην επέκταση της παραγωγικής μονάδας στη

ΒουλγαρίαI μέσω της θυγατρικής Nikas BulgariaI με στόχο τη βελτιστοποίηση
του κόστους παραγωγής αλλά και την αποτελεσματικότερη διάθεση των
προϊόντων της στις γειτονικές εθνικές αγορέςK
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgrK
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