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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 1/11/1999
ME ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2002.
3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .
3.1.ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
3.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ)
3.4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1) ΕIΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν Πληροφοριακό Υπόµνηµα υποβάλλεται σε απάντηση της από 20/05/2002,
Αρ.Πρωτ 19891, επιστολής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Υποχρεώσεων
Εισηγµένων Εταιρειών του Χ.Α.Α., σύµφωνα µε την οποία ζητήθηκε απο την ως άνω
υπηρεσία, η σύνταξη και υποβολή πληροφοριακού σηµειώµατος στο οποίο θα
περιλαµβάνονται :
Υπό το σηµείο 2) Ο πίνακας της εγκριθείσας αλλαγής χρήσης κεφαλαίων απο την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 1/11/1999, µε ηµεροµηνία
κατάρτισης 31/3/2002.
Υπό το σηµείο 3) Η περιγραφή της µεταβολής του επενδυτικού προγράµµατος που
αφορά την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων και ειδικότερα τις ακόλουθες χρήσεις
/ επενδύσεις :
Υπ’ αρ.5 Επενδύσεις στις εγκαταστάσεις στο Κορωπί ποσού δρχ 969 εκατ.
Υπ’ αρ.6 Νέες εµπορικές δραστηριότητες ποσού δρχ 2.000 εκατ.
Υπ’ άρ.7 Ενίσχυση Κ/Κ/ (∆ιαφήµιση – προώθηση) ποσού δρχ 512 εκατ.
Υπ’ αρ.8 Προώθηση νέων και παλιών προϊόντων ποσού δρχ 500 εκατ.
Σε συνδυασµό µε τις προσδοκώµενες συνέπειες για την εταιρεία από τις αλλαγές που
προκύπτουν, τόσο για τις νέες κατηγορίες τοποθετήσεων – επενδύσεων, όσο και
γι’άυτες που δεν υλοποιούνται.
Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Πληροφοριακού Υποµνήµατος είναι ο κος
Παπανικολάου ∆ηµήτριος, ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών της εταιρείας .
Το παρόν Πληροφοριακό Υπόµνηµα διατίθεται απο τις αρµόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.Α.
, τα γραφεία της εταρείας µας και τα µέλη του Χ.Α.Α. Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων της εταιρείας (
Yπεύθυνος κος Σπύρος Σταθόπουλος, τηλ. 010-6698362).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη έχουν λάβει γνώση
του περιεχοµένου του παρόντος πληροφοριακού υποµνήµατος και µαζί µε τους
συντάκτες του δηλώνουν υπεύθυνα ότι :
•

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό είναι πλήρη και
αληθή.

•

∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, ή απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή
µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο πληροφοριακό
υπόµνηµα.

29.249.083,34

3.521.643,43
5.869.405,72
2.934.702,86
1.467.351,43
3.257.520,18
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5.282.465,15
0,00
880.410,86
0,00
0,00 29.317.681,58

ΣΥΝΟΛΟ

3.251.650,77

1.467.351,43
3.081.438,01

880.410,86
880.410,86

45.487.894,35 11.151.870,87 56.639.765,22

40.108.672,89

0,00

0,00
551.709,70

677.171,37

0,00
4.701.866,47

954.822,61

3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
586.940,57
4. ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.201.027,15
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
293.470,29
ΚΟΡΩΠΙ
6. ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
586.940,57
7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
2.934.702,86
(∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ)
8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ & ΠΑΛΑΙΩΝ
586.940,57
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
9. ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
3.257.520,18
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
10. ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
29.317.681,58

2.934.702,86

0,00

722.368,63

2.934.702,86

2.787.967,72

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2000 ΣΥΝΟΛΟ 2001 ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ)

16.531.092,34

68.598,26

5.869,41

1.467.351,43

5.869.405,72
2.382.993,15

2.844.472,06

1.467.351,43
-1.620.428,47

1.979.880,26

2.065.599,09

5.694.095,09

4.498.810,61

395.757,99

1.606.999,73

1/4/200131/12/2001

5.738.115,63

4.498.810,61

395.757,99

1.894.475,73

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΧΡΙ
31/3/2002

331.496,54 12.527.159,96

44.020,54

287.476,00

1/1/200231/3/2002

(ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ)

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ

16.531.092,34 12.195.663,42

8.217.168,01

4.498.810,61

880.410,86

}2.934.702,86
ΜΕΧΡΙ 31/12/2002

ΣΥΝΟΛΟ
Α∆ΙΑΘΕΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31/3/2001
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟ 1/1/2000
ΕΥΡΩ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΧΡΙ 31/3/2001
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΕΥΡΩ
ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ
23/7/2001
ΕΥΡΩ

2.787.967,72

1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ
2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Α/Α ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

2.479.052,38
ΜΕΧΡΙ 31/12/2002
4.003.932,38

0,00

484.652,87
ΜΕΧΡΙ 31/12/2003

1.040.227,13

(ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Α∆ΙΑΘΕΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΤΗΝ 31/3/2002

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/84/Β/88/01
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 23/7/2001
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, που έγινε µε βάση την απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 1/11/1999 και την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών της 23.07.1999, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά ΕΥΡΩ 57.130.195,16 τα
οποία, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την εν συνεχεία τροποποίησή του µε την από 23/7/2001 Τακτική Γενική Συνέλευση , διατέθηκαν µέχρι 31.03.2002 ως ακολούθως:

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 1/11/1999 , ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2002.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.∆.Τ. Σ 260153

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. Α 009992

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕI∆ΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Α.∆.Τ. Λ771851

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χίος, 29 Μαϊου 2002

Α.∆.Τ. Ν 202391

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
-Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν 57.130.195,16 ΕΥΡΩ.
-Τα έξοδα έκδοσης ήταν 490.429,93 ΕΥΡΩ.
-Τα καθαρά έσοδα έκδοσης ήταν 56.639.765,22 ΕΥΡΩ.
-Η ηµεροµηνία πιστοποίησης της ανωτέρω αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν η 31 Μαρτίου 2000
-Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ήταν από 28 Φεβρουαρίου 2000 έως 28 Μαρτίου 2000
-Ο αριθµός των νέων µετοχών ήταν 19.467.114
-Η ηµεροµηνία εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο των νέων µετοχών που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση ήταν η 27.04.2000
-Η εταιρεία, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς οι οποίες έχουν πάρα πολύ διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τις
επικρατούσες κατά το τέλος του έτους 1999, όταν συντάχθηκε για πρώτη φορά το ενηµερωτικό δελτίο της αύξησης, αποφάσισε στην Τακτική Γενική
Συνέλευση της 23/7/2001 από το υπολειπόµενο την 31/3/2001 ποσό ΕΥΡΩ 16.531.092,34, ποσό ΕΥΡΩ 2.934.702,86 να διατεθεί σε επενδύσεις σε
ιχθυογεννητικούς σταθµούς και µονάδες πάχυνσης µέχρι 31/12/2002, ποσό ΕΥΡΩ 8.217.168,01 για εξαγορές εταιρειών, ποσό ΕΥΡΩ 880.410,86 σε
δαπάνες διαφήµισης και προώθησης και ποσό ΕΥΡΩ 4.498.810,61 σε µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας. Αναφέρουµε εδώ ότι στην υπό
ηµεροµηνία 29/5/2002 Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε όπως οι υπολοιπόµενες την 31/3/2002 δαπάνες «Ενίσχυσης Κεφαλαίου Κίνησης»
(∆ιαφήµισης και προώθησης) ποσού EURO 484.652,87 θα ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2003 και οι εξαγορές εταιρειών ποσού EURO 2.479.052,38 µέχρι 31/12/2002.
Η εν λόγω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων του 2002.
-Το αδιάθετο υπόλοιπο της 31/03/2002 ποσού ΕΥΡΩ 4.003.932,38 έχει κατατεθεί προσωρινά σε προθεσµιακές καταθέσεις και θα διατεθεί
προσεχώς σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/7/2001.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΞΕΝΑΚΗΣ
Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Αθήνα, 30 Μαΐου 2002

Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ», εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η
εταιρεία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α. Ενηµερωτικό ∆ελτίο, και το αντίστοιχο τροποποιηµένο επενδυτικό πρόγραµµα διάθεσης του υπολειπόµενου
ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

3)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
3.1. Επενδύσεις στις εγκαταστάσεις Κορωπίου
1. Ο αρχικός σχεδιασµός της εταιρείας σε σχέση µε το Κορωπί προέβλεπε µεταξύ
άλλων δαπάνες ύψους 700 εκ. για την ανέγερση κτιρίου προορισµένο για την
στέγαση των ∆ιοικητικών υπηρεσιών, δεδοµένου ότι οι δυνατότητες του
υφιστάµενου χώρου έχουν υπερκαλυφθεί.

Με το δεδοµένο των γενικότερων

δυσµενών συνθηκών της αγοράς αλλά και του κλάδου της Ιχθυοκαλλιέργειας, µε
κύρια αιτία την συνεχιζόµενη πτώση των τιµών των νωπών προϊόντων και την
συνεπακόλουθη πτώση των αποτελεσµάτων της εταιρείας, κρίθηκε σκόπιµη η
αναβολή της υλοποίησης του σχεδίου αυτού σε µελλοντικό χρόνο όπου
ενδεχοµένως θα επικρατήσουν καλύτερες συνθήκες.
Η

µη υλοποίηση της επένδυσης αυτής κρίνεται ότι δεν θα έχει δυσµενείς

επιπτώσεις στην γενικότερη πορεία της εταιρείας, αντιθέτως η υλοποίηση της
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της εταιρείας µε το ποσό των οικείων αποσβέσεων.
2. Ως προς την πρόβλεψη για την αγορά οικοπέδων δρχ. 200 εκ. η εταιρεία προέβη
τελικά σε αγορά παρακείµενου οικοπέδου σε πολύ καλύτερη τιµή από την αρχικώς
προβλεφείσα ήτοι δρχ. 47,5 εκ. µε αποτέλεσµα να επιτευχθεί όφελος δρχ. 152,5 εκ.
3. Επίσης αρχικώς είχε προβλεφθεί επένδυση δρχ. 200 εκ. για την εγκατάσταση
ψυκτικών θαλάµων προς ενίσχυση της ψυκτικής δυνατότητας της παραγωγικής
διαδικασίας. Κατόπιν σχετικών τεχνικών διευθετήσεων επετεύχθη το ίδιο
αποτέλεσµα µε µικρότερη δαπάνη ήτοι δρχ. 83,3 εκ. συνεπώς από την αιτία αυτή
επετεύχθη όφελος εκ δρχ. 116,7 εκ.
Το συνολικό ποσό που εξοικονόµησε η εταιρεία από τις ανωτέρω τρεις αιτίες εκ δρχ.
969,2 σύµφωνα µε την απόφαση της Γ.Σ. της 20/7/2001 µεταφέρθηκε σε άλλες
δραστηριότητες κατά τα ειδικά προβλεπόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Γ.Σ.

3.2. Επενδύσεις σε νέες εµπορικές δραστηριότητες
Η εταιρεία κατόπιν επανεξέτασης του σχεδίου ίδρυσης καταστηµάτων λιανικής
πώλησης ψαριών (το οποίο είχε στηριχθεί σε πραγµατοποιηθείσα έρευνα το έτος 199798) κατέληξε ότι το θέµα, λόγω της σοβαρότητάς του, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια σχετικά µε τις τυχόν αλλαγές των
καταναλωτικών προτύπων και τη στροφή του καταναλωτικού κοινού από τα µικρά
σηµεία πώλησης στις µεγάλες αλυσίδες. Σε συνδυασµό δε και µε το γεγονός ότι η
εταιρεία δεν είναι ακόµη έτοιµη από πλευράς οργάνωσης για την υποστήριξη της
λειτουργίας τους µε καθηµερινές παραδόσεις, αποφάσισε την µη υλοποίηση προς το
παρόν της ανωτέρω επένδυσης. Η µη πραγµατοποίηση της δραστηριότητας αυτής
κρίνεται ότι δεν θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις για την εταιρεία δεδοµένου ότι αύτή
προέβη ταυτόχρονα στην εξαγορά του 51% της εταιρείας Interpesca A.E., η οποία έχει
µεγάλη εµπειρία στην πώληση και διανοµή ιχθύων και ήδη έχει αναλάβει µεταξύ άλλων
και την προµήθεια των S/M.

3.3. Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης (∆ιαφήµιση-Προώθηση)
Η εταιρεία αναθεώρησε το πλάνο των διαφηµιστικών και προωθητικών προγραµµάτων
των προϊόντων «Θαλασσινές Νοστιµιές», µε το οποίο, µεταξύ άλλων, σκόπευε να
υποστηρίξει διαφηµιστικά µια διεύρυνση της γκάµας προϊόντων µε εισαγωγή στην
αγορά νέων.
∆εδοµένου της µη τοποθέτησης των νέων προϊόντων (λόγω τεχνικών δυσχερειών)
αντιστοίχως µειώθηκε και το προβλεπόµενο κονδύλιο για τις διαφηµίσεις.
Θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι επειδή από το 2002 η δραστηριότητα παραγωγής των
«Θαλασσινών

Νοστιµιών»

πραγµατοποιείται

από

την

θυγατρική

εταιρεία

EUROCATERERS Α.Ε., κατόπιν απόσχισης του σχετικού κλάδου από τη ΝΗΡΕΥΣ
Α.Ε. και απορρόφησης από αυτή, η οποία στο εξής είναι και η αρµόδια να υλοποιεί τα
σχετικά διαφηµιστικά προγράµµατα.

3.4. Προώθηση νέων και παλαιών προϊόντων
Αρχικά η εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης µε τα σηµεία πώλησης, σχεδίαζε την
τοποθέτηση δικών της ψυγείων στους χώρους των S/M για την καλύτερη προώθηση
των προϊόντων της. Εντούτοις η υλοποίηση των σχεδίων της δεν κατέστη εφικτή, εν
όψει του γεγονότος ότι οι διαθέτοντες τα σηµεία πώλησης εκ των υστέρων αφενός
προέβαλαν δυσανάλογες οικονοµικές απαιτήσεις για την τοποθέτηση τέτοιων ψυγείων
και αφ’ ετέρου αντιµετώπισαν δυσκολίες στην εξεύρεση σχετικού χώρου για να
εγκατασταθούν.
Η µη υλοποίηση της επένδυσης αυτής δεν επέφερε αξιόλογες δυσµενείς συνέπειες για
την εταιρεία διότι παράλληλα και σε αντιστάθµισµα πετύχαµε την ανάλογη προβολή
στους υπάρχοντες ψυκτικούς χώρους των καταστηµάτων, µε την αξιοποίηση ειδικών
προς τούτο διατεθέντων χώρων προβολής.

