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Ανακοίνωση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
- METABIBAZEI ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
- ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗI ΔΙΑΝΟΜΗI
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ο Όμιλος εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό
την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάθεσης από την κατά NMMB θυγατρική
στην ΚύπροI NIKAS GoOUP LTDI των ποσοστών συμμετοχής της στις
εταιρίες ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD EP5I98B) και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD
EP5I98B)K Παράλληλα η Εταιρεία μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο NIKAS
GoOUP LTD υλοποίει συνεργασία με τις εταιρείες ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την
αποκλειστική διανομή των προϊόντων του Ομίλου στην Κυπριακή αγοράK
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου
στρατηγικού σχεδιασμού μέσω του οποίου η θυγατρική στην Κύπρο
καθίσταται σταδιακά ο πυλώνας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ομίλου
εκτός ΕλλάδαςK Σημειώνεται ότι από την ως άνω συναλλαγή προκύπτει
έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους περίπου ευρώ T εκατK το οποίο
θα επηρεάσει αντίστοιχα τα αποτελέσματα του Oου τριμήνου της τρέχουσας
χρήσηςK Παράλληλα ο όμιλος μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο θα συνεχίσει
την πλέον των NO ετών επιτυχή συνεργασία με τον εδραιωμένο όμιλο
εταιρειών στον κλάδο των αλλαντικών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στην ΚύπροI με στόχο την
αποκλειστική παραγωγήI διανομήI πώληση και προώθηση μέσω του
σημαντικού δικτύου που έχει αναπτύξει η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ των προϊόντων της
Π.ΓK ΝΙΚΑΣ στη Κυπριακή αγοράK Κατά συνέπεια η μεταβίβαση του ανωτέρω
ποσοστού δεν πρόκειται να επηρεάσει την δραστηριότητα μέχρι σήμερα του
ΟμίλουK
Η Π.ΓK ΝΙΚΑΣ προσηλωμένη στο στρατηγικό της πλάνοI υλοποιεί και θα
συνεχίσει να υλοποιεί σειρά ενεργειών με στόχο την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων και τη προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορέςK
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgrK
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