ΑθήναI O8 Μαΐου OMM8

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε εκπροσώπους του
τύπου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση των δραστηριοτήτων
του Ομίλου εταιρειών ΠK ΓK ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.ΕK σε εκπροσώπους του τύπου στο
ξενοδοχείο Μεγάλη ΒρεταννίαK Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο κK Λεωνίδας
ΚολιούληςI Διευθύνων Σύμβουλος και η κα Χριστίνα ΠαπανδρέουI Οικονομική
ΔιευθύντριαK
Στη διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί και να
αναλυθεί το αντικείμενο και η κυρίαρχη θέση του Ομίλου NIKAS στην αγορά
εντός και εκτός ελληνικών συνόρωνI οι τρέχουσες εξελίξειςI οι στόχοι και η
προσδοκόμενη πορεία του στο άμεσο μέλλονI μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσής τουK
Ο κK ΚολιούληςI ξεκινώντας την παρουσίασηI αναφέρθηκε εκτενώς στα P5 και
πλέον έτη δραστηριότητας και πρωτοπορίας του Ομίλου ΝΙΚΑS μέσα από την
ανάπτυξη μιας ευρείας γκάμας αλλαντικώνI κρεατοσκευασμάτωνI
τυροκομικών και προϊόντων ζύμηςI που παράγονται σε εγκαταστάσεις
πρότυπα υψηλής τεχνολογίας και κατασκευής και φτάνουν στον καταναλωτήI
μετά από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε 8M σημείαI μέσω ενός
διευρυμένου δικτύου διανομής που εξυπηρετεί τις σημαντικότερες αλυσίδες
supermarket αλλά και τις μεγαλύτερες εταιρείες μαζικής εστίασης σε όλη την
Ελλάδα και στα ΒαλκάνιαK
Μεταξύ άλλωνI ο κK Κολιούλης ανέπτυξε το πλαίσιο της στρατηγικής
αναδιάρθρωσης του Ομίλου μέσα στο οποίο υλοποιήθηκαν σημαντικές
επενδύσεις για την ανάπτυξη των μονάδων και την αναβάθμιση της
παραγωγής καθώς και για τον εξορθολογισμό του κόστουςI ενώ
πραγματοποιήθηκε στροφή της εμπορικής πολιτικής με επικέντρωση σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με σύγχρονεςI μοναδικές για τα
ελληνικά πρότυπαI συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες
απαιτήσεις των σημερινών καταναλωτών για υγιεινή και ισορροπημένη
διατροφήK
ΕπιπλέονI ο κK Κολιούλης υπογράμμισε τις στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου
που επιβεβαιώνουν το στόχο του Ομίλου για διείσδυση στην αγορά της
Νοτιοανατολικής ΕυρώπηςI αναφερόμενος τόσο στην πρόσφατη σημαντική
συνεργασία με τον ισχυρό όμιλο γαλακτοκομικών προϊόντων La Dorna για την
αποκλειστική διανομή των προϊόντων ΝΙΚΑS στη Ρουμανική αγοράI όσο και
στην επέκταση της παραγωγικής μονάδας στη ΒουλγαρίαI μέσω της
θυγατρικής Nikas BulgariaK

Στη συνέχεια η κα ΠαπανδρέουI παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα
του ΟμίλουI όπου τόνισε οτι συνέχιση της θετικής πορείας των τελευταίων
τριμήνων υπήρξε η πορεία της μητρικής ΕταιρείαςI τα μεγέθη της οποίας και
στο Nο τρίμηνο του OMM8 αποτυπώνουν καθαρά τις προσπάθειες
αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της Διοίκησης που έχουν αναληφθεί
από την προηγούμενη χρήσηK ΑναλυτικότεραI το Nο τρίμηνο του OMM8I ο
κύκλος εργασιών της μητρικής Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε ευρώ OPI8 εκατK
έναντι ευρώ OPIO εκατK το OMMTI σημειώνοντας αύξηση κατά PBK Σημειωτέο
ότι τα στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά TITBI ενώ οι πωλήσεις στις
κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά OMBK Σημαντική και
η κερδοφορία που αποτυπώνεται στο Nο τρίμηνο για τη μητρική εταιρεία με τα
θετικά στοιχεία της αναδιάρθρωσης να είναι πλέον εμφανήK ΕιδικάI το μεικτό
κέρδος ανήλθε σε ευρώ 8I4 εκατK έναντι ευρώ TIP το Nο τρίμηνο του OMMT
σημειώνοντας αύξηση κατά N5B ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους
ενισχύθηκε κατά P ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε P5IPB επί του
κύκλου εργασιών έναντι PNI6B το αντίστοιχο περυσινό διάστημαK Αντίστοιχα
τα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων EEBITDA) ανήλθαν σε ευρώ PI8
εκατK έναντι ευρώ OI6 εκατK το Nο τρίμηνο του OMMTI αυξημένα κατά N9B ενώ
τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ NI8 εκατK έναντι ευρώ NIT6 εκατK
το OMMTK
Σε ενοποιημένη βάση το Nο τρίμηνο του OMM8 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε
ευρώ O4I9 εκατK έναντι ευρώ O5IO εκατK το OMMTK Η οριακή αυτή μείωση
οφείλεται αποκλειστικά στην στρατηγική απόφαση του Ομίλου για την
απεμπλοκή από μη λειτουργικές δραστηριότητες και τη στροφή της
προσφερόμενης γκάμας προϊόντων σε υψηλής προστιθέμενης αξίας
προϊόνταK Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI τόκων και αποσβέσεων
EEBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά NNI4B και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4
εκατK έναντι ευρώ PI6 εκατK την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι OMM6K ΤέλοςI τα
κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ NI5
εκατK έναντι ευρώ NI6 εκατK το OMMTK
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου NIKASI ο
κK Κολιούλης τόνισε ότι η Διοίκηση σταθερά προσηλωμένη στους στόχους
που έχουν τεθεί και στη στρατηγική ανάπτυξηςI αναμένει οι ενέργειες να
συνεχίσουν να αποδίδουν καρπούςI ενισχύοντας τόσο τη δραστηριότητα όσο
και την κερδοφορία του ομίλου στα επόμενα τρίμηναK
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την Π.ΓK ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση wwwKnikasKgrK

