Κηφισιά, 15/07/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρατηγική συµµαχία µε τον πολυεθνικό όµιλο BIOMAR
Η εταιρεία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την
σύναψη στρατηγικής συµφωνίας µε τον δανέζικο πολυεθνικό όµιλο BIOMAR.
Η εν λόγω συµφωνία στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
- Ο πρώτος αφορά στην προµήθεια ιχθυοτροφών από την BIOMAR που θα µπορούσαν να
καλύψουν τις ανάγκες της ∆ΙΑΣ και τους αναπτυξιακούς της στόχους για τα επόµενα χρόνια. Η
αξία του συµβολαίου είναι ύψους περίπου ΕΥΡΩ 30 εκ. το χρόνο µε δικαίωµα επέκτασης του, µε
προνοµιακούς όρους τιµολόγησης, πληρωµής και παράδοσης και µε την εγγύηση της ποιότητας
που µπορεί να εξασφαλίσει ένας leader στο χώρο των ιχθυοτροφών παγκοσµίως.
Παράλληλα, η BIOMAR προχώρησε στην υπογραφή προσυµφώνου αγοράς από την ∆ΙΑΣ ΑΒΕΕ
του 25,17% των µετοχών της εταιρίας ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Ε, έναντι ΕΥΡΩ 2,5εκ. Η οριστική
µεταβίβαση θα ολοκληρωθεί µε τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από της αρµόδιες αρχές.
Σηµειώνεται πως η εταιρία ∆ΙΑΣ ΑΒΕΕ κατέχει από το 2007 τον έλεγχο της εταιρίας ΖΩΟΝΟΜΗ
Α.Ε κατά 51%
- Ο δεύτερος αφορά την συµφωνία για κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης µε στόχο
την εξεύρεση νέων προϊόντων και πρώτων υλών που θα µπορούσαν να µειώσουν δραστικά το
κόστος των τροφών όπως και τον χρόνο ανάπτυξης των ψαριών διατηρώντας παράλληλα την
υψηλή ποιότητα και διατροφική τους αξία.
- Τέλος, η συµφωνία αφορά στην από κοινού εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται
στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.
Ο όµιλος BIOMAR αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προµηθευτές ιχθυοτροφών παγκοσµίως µε
εργοστάσια παραγωγής σε 7 χώρες. Παράγει ιχθυοτροφές για περισσότερα από 25 διαφορετικά
είδη ψαριών, προµηθεύοντας αντίστοιχα παραγωγούς από 50 χώρες. H BIOMAR ανήκει στον
εισηγµένο στο χρηµατιστήριο της Κοπεγχάγης όµιλο Schouw & Co. µε ετήσιο τζίρο ΕΥΡΩ 1.3
δισεκ. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ διαθέτει από το 2001
εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών στην βιοµηχανική περιοχή του Βόλου από όπου και
προµηθεύει την ελληνική αγορά καθώς και τις αγορές της ανατολικής Μεσογείου, των
Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.
Οι διοικήσεις των δυο Οµίλων θεωρούν ότι η ανωτέρω συµφωνία αποτελεί το πρώτο βήµα µιας
ευρύτερης συνεργασίας µε στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση τους στο χώρο της Μεσογειακής
Ιχθυοκαλλιέργειας.
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