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Δήλωση  
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και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οικονομική 

και Επιχειρησιακή Στρατηγική» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Πειραιά.  

Η Δηλούσα 

Ρέβελα Παναγιώτα 
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Περίληψη  

 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας των Ε&Σ, μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων της ελληνικής 

αγοράς. Συγκεκριμένα, μελετάται η εξαγορά του «Αλουμινίου της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» 

από τον «Όμιλο Μυτιληναίος Α.Ε.» και η πενταπλή συγχώνευση της “Vivartia Α.Ε.”. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ποια από τις δύο μεθόδους είναι πιο 

αποτελεσματική και αποφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους μετά τη 

διαδικασία συνένωσης, τηρουμένων όλων των περιορισμών που υπεισέρχονται στην 

προσπάθεια αυτή. 

Προκειμένου να εξαχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα ακολουθήθηκε 

συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ως καταλληλότερη μέθοδος κρίθηκε η μέθοδος 

αξιολόγησης της λειτουργικής απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων. Έτσι, λοιπόν, 

συλλέχθηκαν χρηματοοικονομικά στοιχεία για τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις πριν και 

μετά τη συνένωση και υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες, ενώ μελετήθηκαν 

και ορισμένα λογιστικά μεγέθη. Για τα στοιχεία πριν από τη συνένωση έγινε ενοποίηση 

των Ισολογισμών και των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης και δημιουργήθηκαν 

στοιχεία pro forma προκειμένου να προκύψουν συγκρίσιμα στοιχεία για τους δείκτες.  

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η παραπάνω ανάλυση πρόκρινε τη 

μέθοδο της εξαγοράς των επιχειρήσεων ως περισσότερο επωφελή, καθώς ο Όμιλος 

Μυτιληναίος κατόρθωσε να υπερδιπλασιάσει το μέγεθός του μετά την εξαγορά και να 

επεκτείνει το εύρος των δραστηριοτήτων του. Αντιθέτως, η Vivartia αντιμετωπίζει την 

πρόσκαιρη δυσπιστία του επενδυτικού κοινού, θεωρείται, όμως ότι αποτελεί θέμα 

χρόνου ως ότου γίνουν ορατά τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της συγχώνευσης.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

 

 

1.1 Γενικά  

 

Το θέμα των Ε&Σ παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον τόσο από πλευράς 

επιχειρηματικής στρατηγικής όσο και από πλευρά γενικότερης οικονομικής πολιτικής. 

Οι Ε&Σ είναι μεταξύ των κύριων θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη των ελληνικών, 

και όχι μόνο, επιχειρήσεων τα τελευταία 10 χρόνια. Αξίζει να αναλογιστεί κανείς ότι η 

αξία των ΕήΣ που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2005 άγγιξε τα €4,3 δις (έναντι 

€2 δις το 2004). Το ποσό αυξάνεται ιλιγγιωδώς και, βέβαια, εγείρει ερωτήματα που 

έχουν να κάνουν με το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας αυτών των στρατηγικών κινήσεων. 

Για πολλές επιχειρήσεις η επιχειρηματική αναδιοργάνωση μέσω ΕήΣ αποτελεί 

αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού. Τα 

πιθανά πλεονεκτήματα των Ε&Σ συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

σχημάτων που συχνά αποτελούν στρατηγικό στόχο των επιχειρήσεων.  

Οι Ε&Σ επιχειρήσεων παρουσιάζουν έντονο ακαδημαϊκό και πρακτικό 

ενδιαφέρον. Θέματα άμεσου ενδιαφέροντος είναι τόσο τα κίνητρα, όσο και οι 

επιδράσεις αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις επί μέρους επιχειρήσεις 

και στο σύνολο της οικονομίας. Παρατηρώντας καθημερινά νέες Ε&Σ να λαμβάνουν 

χώρα στην Ελλάδα, αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο 

πραγματοποιούνται. Δημιουργείται άραγε πρόσθετη αξία από τις ενώσεις επιχειρήσεων 

ή όχι; Ποια είναι η επίδραση της ΕήΣ στη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 

αγοράζουσας ή αγοραζόμενης εταιρίας; 
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Η συγκεκριμένη εργασία μελετά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα α) της 

εξαγοράς από τον «Όμιλο Μυτιληναίος Α.Ε.» της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.», 

η οποία πραγματοποιήθηκε το 2005 και β) της συγχώνευσης μεταξύ των εταιριών 

«Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.», «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.», «Γενική 

Τροφίμων – Μπάρμπα Στάθης Α.Ε.», “Goody’s Α.Ε.” και “Chipita International Α.Ε.”- 

που αποτελούν πλέον την “Vivartia Α.Ε.”-, η οποία δημιουργήθηκε το 2006, ενώ 

επιχειρείται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο εταιριών (και μεθόδων). Σκοπός 

είναι να παρουσιαστεί ποια από τις δύο μεθόδους αποφέρει πιο ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και μεγαλύτερες αποδόσεις μετά τη διαδικασία ενοποίησης, τηρουμένων 

όλων των περιορισμών που υπεισέρχονται στη μελέτη αυτή.  

Η επιλογή των συγκεκριμένων εταιριών έγινε με βάση ορισμένα κριτήρια. 

Πρώτον, να ανήκουν σε επιχειρηματικά ενεργούς κλάδους της οικονομίας, να υπάρχει 

δηλαδή ενδιαφέρον από τους επενδυτές για την παρακολούθηση των τεκταινόμενων 

στους εξεταζόμενους κλάδους της μεταλλουργίας (εξαγορά) και τροφίμων – ποτών 

(συγχώνευση), καθώς και να υπάρχουν περαιτέρω αναπτυξιακά στοιχεία στον κλάδο. 

Δεύτερον, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοποίησης και να υπάρχουν 

δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ενοποίηση. 

Επίσης, τουλάχιστον μια από τις εταιρίες, κατά περίπτωση, να είναι εισηγμένη στο 

Χ.Α.Α. , ενώ, τέλος, η ΕήΣ να προκάλεσε το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού για 

κάποιο λόγο. 

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που απασχολεί τους αναλυτές, σχετικά με 

την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των Ε&Σ είναι κατά πόσο δημιουργούν ή 

καταστρέφουν αξία για τους μετόχους, με δεδομένο ότι η πιο απλουστευμένη υπόθεση 

για τις Ε&Σ είναι ότι δύο ή περισσότερες εταιρίες ενωμένες σε μία είναι καλύτερα από 

ό,τι καθεμιά ξεχωριστά (1+1>2). Στην προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, 
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αναπτύχθηκαν δύο βασικές μέθοδοι. Η πρώτη μέθοδος, η οποία ονομάζεται μέθοδος μη 

κανονικών αποδόσεων (event study analysis ή abnormal returns methodology), που 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά την αποδοχή της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών 

του Fama, προσπαθεί να εκτιμήσει την επίπτωση του γεγονότος της ΕήΣ πάνω στον 

πλούτο των μετόχων τόσο του αγοραστή, όσο και της εταιρίας στόχου.  

Η δεύτερη μέθοδος, η οποία ονομάζεται μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικής 

απόδοσης βάσει λογιστικών στοιχείων (accounting based operational performance) 

χρησιμοποιεί λογιστικά στοιχεία (κέρδη, ταμειακές ροές, χρηματοοικονομικούς δείκτες 

κλπ), όπως αυτά προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις των εταιριών, πριν και 

μετά την ΕήΣ, προκειμένου να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.  

Η μελέτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της εξαγοράς της «Αλουμίνιο 

της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» από τον «Όμιλο Μυτιληναίος Α.Ε.» καθώς και της 

συγχώνευσης στη “Vivartia Α.Ε.” έγινε χρησιμοποιώντας τη δεύτερη μέθοδο. Για τα 

έτη πριν την ΕήΣ (2003 – 2004 και 2003 – 2005 αντίστοιχα) έγινε, για τις ανάγκες της 

εργασίας, ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων των εμπλεκόμενων εταιριών και 

αντιμετωπίστηκαν ως μία εταιρία, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντληθούν μεγέθη 

και δείκτες συγκρίσιμοι με αυτούς που προέκυψαν μετά την ΕήΣ. Για τα έτη 2005 -

2006 και 2006, αντίστοιχα για τις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια τα 

στοιχεία των νέων αγοραστριών εταιριών. Τα pro forma στοιχεία που δημιουργήθηκαν 

καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας όλων των εταιριών παρατίθενται 

στο παράρτημα Δ. 

Πέραν των λογιστικών μεγεθών (κέρδη, πωλήσεις κλπ), μελετήθηκαν 

συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες τόσο για τα έτη πριν την ΕήΣ όσο και για 

αυτά που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν: α)δείκτες ρευστότητας, β) 

δείκτες δραστηριότητας, γ) δείκτες αποδοτικότητας, δ) δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 
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και βιωσιμότητας, ε) επενδυτικοί δείκτες και στ) λειτουργικοί δείκτες. Εξετάζονται, 

επίσης, ταμειακές ροές, εξέλιξη καθαρών αποτελεσμάτων και καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης. Η επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων αριθμοδεικτών και μεγεθών που 

υπολογίζονται υπάρχει στο παράρτημα Γ της εργασίας.  

Από την εξέταση των λογιστικών μεγεθών των δύο νέων εταιριών προέκυψε 

πως ο Όμιλος Μυτιληναίος βγήκε εξαιρετικά ωφελημένος από την εξαγορά του 

Αλουμινίου της Ελλάδος, καθώς υπερδιπλασίασε τα μεγέθη του και πέτυχε σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας, λειτουργικές και χρηματοοικονομικές συνέργιες. Από την άλλη 

πλευρά, η Vivartia, αν και πέτυχε τους στόχους της για το πρώτο έτος της 

συγχώνευσης, υπολείπεται σημαντικών εξελίξεων, οι οποίες αναμένονται στο μέλλον. 

Κύριος λόγος της χρονικής αυτής υστέρησης ανακηρύσσεται η διάσπαρτη αβεβαιότητα 

που επικράτησε στους κύκλους των επενδυτών της εταιρίας, παρά το γεγονός ότι η 

εταιρία βαδίζει βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου με σταθερά βήματα.  

Κατά συνέπεια, με βάση τις συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων, «νικήτρια» 

μέθοδος συνένωσης των επιχειρήσεων αναδεικνύονται οι εξαγορές. Για έναν ακόμη 

λόγο πέρα από το προφανές, δηλαδή λόγω της χρηματοδότησης του κόστους της 

εξαγοράς με μετρητά της επιχείρησης. Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης αξιολογείται 

θετικά από τους επενδυτές μιας επιχείρησης, γιατί δείχνει πως η εξαγοράζουσα 

επιχείρηση εμπιστεύεται τη μετοχή της και είναι πρόθυμη να αναλάβει εξολοκλήρου 

τον συνεπαγόμενο κίνδυνο μιας τέτοιας ενέργειας, αλλά και να καρπωθεί 

ολοκληρωτικά τα οφέλη της.  

 

 

 

 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

5 

1.2 Διάρθρωση της εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη.  

Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από το κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο 2 

περιλαμβάνεται αναφορά στα είδη των Ε&Σ, στους σύγχρονους λόγους για τους 

οποίους πραγματοποιούνται καθώς και στους λόγους που, πολλές φορές, οδηγούν στην 

αποτυχία τους. Επίσης, γίνεται σύντομη επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου που διέπει 

τις Ε&Σ στην Ελλάδα, διερευνάται ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και 

επισημαίνονται οι αλλαγές που συνέβησαν μετά την υιοθέτηση από τη χώρα των 

Δ.Π.Χ.Π. Τέλος, γίνεται αναφορά σε μελέτες που ασχολήθηκαν με την εξέταση της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας των Ε&Σ, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις 

δύο προαναφερόμενες μεθόδους, καθώς και στα συμπεράσματα στα οποία εξήχθησαν.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 3 – 8.  

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται λόγος για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Στο 

κεφάλαιο 4 περιγράφεται η εξαγορά, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν, τα οφέλη που 

προέκυψαν για τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και οι όροι της εξαγοράς. Στο κεφάλαιο 

5 παρατίθεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών που εξήχθησαν για την 

εξαγορά. Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται η συγχώνευση, οι όροι βάσει των οποίων 

πραγματοποιήθηκε, οι σχέσεις ανταλλαγής, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν. 

Το κεφάλαιο 7 περιέχει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών της 

συγχώνευσης, ενώ το κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

τη μελέτη των συγκεκριμένων Ε&Σ, τη μεταξύ τους σύγκριση και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  

Το τρίτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την αρθογραφία και τη βιβλιογραφία 

και στο τέταρτο μέρος βρίσκεται το παράρτημα, με αναλυτικά στοιχεία για τις εταιρίες, 
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πίνακες, ισολογισμούς, την επεξήγηση και τους πίνακες υπολογισμού των 

χρηματοοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τα ετήσια δελτία για κάθε επιμέρους χρήση των 

συγκεκριμένων εταιριών. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

Κεφάλαιο 2: Γενικά Στοιχεία Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) 

 

2.1 Ορισμοί  

 

Οι Ε&Σ αποτελούν τους πιο διαδεδομένους τρόπους πραγματοποίησης 

στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.  

Ως εξαγορά (Παπαδάκης, 2002) ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μια 

επιχείρηση αποκτά μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής σε άλλη, έναντι χρηματικού 

ανταλλάγματος. Οι εξαγορές δύνανται να είναι είτε απλές είτε συγχωνευτικές. Στην 

απλή εξαγορά, η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείμενο 

δικαίου, ενώ σε μια συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση που μεταβιβάζει την 

περιουσία της σε μια άλλη έναντι χρηματικού ανταλλάγματος  παύει να υπάρχει ως 

υποκείμενο δικαίου.  

Όταν σε μια συγχωνευτική εξαγορά δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγμα 

χρήματα αλλά μερίδια συμμετοχής, πρόκειται ουσιαστικά για τη συγχώνευση των δύο 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων 

Εταιριών :  «Συγχώνευση είναι η πράξη με την οποία μία η περισσότερες επιχειρήσεις, 

που λύονται χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη, που είτε 

προϋπάρχει, είτε δημιουργείται για το σκοπό αυτό, το σύνολο της περιουσίας τους 

έναντι ανταλλάγματος. Το αντάλλαγμα συνίσταται στο ότι η επιχείρηση προς την οποία 
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γίνεται η μεταβίβαση αποδίδει σε όσους συμμετείχαν στις επιχειρήσεις που λύθηκαν 

(μετόχους, εταίρους) μερίδια συμμετοχής». 

Συνεπώς, οι διαφορές μεταξύ Ε&Σ περιορίζονται α) στο είδος του 

ανταλλάγματος που προσφέρεται για την πραγματοποίησή τους και β) στο «δικαίωμα 

λόγου» των παλαιών ιδιοκτητών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης στο νέο καθεστώς 

ιδιοκτησίας. Ο λόγος αυτός καθιστά δόκιμη την ταυτόχρονη εξέταση των Ε&Σ τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.  

 

 

2.2 Ταξινόμηση Ε&Σ 

Οι Ε&Σ διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες (Λεονταρής, 2000):  

 

Α) Ανάλογα με τον τρόπο προσφοράς σε: 

i. Συγχωνεύσεις: είναι η πλήρης απορρόφηση από μια επιχείρηση των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού μιας άλλης επιχείρησης. Αυτός ο επιχειρηματικός 

συνδυασμός απαιτεί τη συμφωνία των μετόχων και των δύο επιχειρήσεων. Η 

διοίκηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια πρόταση για συγχώνευση πριν η πρόταση 

υποβληθεί στους μετόχους για συζήτηση.  

ii. Ενοποιήσεις: είναι ο συνδυασμός δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων σε μία νέα 

επιχείρηση με ξεχωριστή νομική υπόσταση. Σε αυτήν την περίπτωση και οι δύο 

προηγούμενες επιχειρήσεις παύουν να υφίστανται, η έγκριση των μετόχων είναι 

αναγκαία και τα διοικητικά στελέχη διατηρούν την ευχέρεια να αρνηθούν την 

πρόταση ενοποίησης.  

iii. Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού: μια επιχείρηση αγοράζει συγκεκριμένα στοιχεία 

ενεργητικού από μια άλλη επιχείρηση. Σε αυτή τη συναλλαγή, η αγοράζουσα 
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επιχείρηση αποκτά μόνο ενεργητικά στοιχεία και όχι υποχρεώσεις, ενώ η πωλήτρια 

επιχείρηση διατηρεί τη νομική της υπόσταση. 

iv. Απόκτηση μετοχών: η αγοράζουσα επιχείρηση επενδύει σε μετοχές της 

αγοραζόμενης επιχείρησης, συνήθως μέσω χρηματιστηρίου. 

v. Εξαγορά δια δημόσιας προσφοράς (tender offer): η αγοράζουσα επιχείρηση 

απευθύνει δημοσίως πρόσκληση για την αγορά ενός μέρους (συνήθως μεγαλύτερου 

από 51%) των κοινών μετοχών της αγοραζόμενης επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη 

τιμή και σε μια συγκεκριμένη ή πριν από αυτήν ημερομηνία. Συνήθως, αυτός ο 

τύπος προσφοράς υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως ο αριθμός των 

προσφερόμενων μετοχών. Οι μέτοχοι που προσφέρουν τις μετοχές τους 

αποζημιώνονται σε χρήμα ή σε αξιόγραφα της αγοράζουσας εταιρίας, συνήθως σε 

κοινές μετοχές. Σε αντίθεση με τις συγχωνεύσεις και τις ενοποιήσεις, οι εξαγορές 

δια δημόσιας προσφοράς δεν απαιτούν γενική συνέλευση των μετόχων προς 

έγκριση. Οι μέτοχοι που αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης απλά 

προσφέρουν τις μετοχές τους. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται συγκατάθεση των 

διοικητικών στελεχών. Η συνεργασία της διοίκησης, όμως, συντελεί κατά κανόνα 

στην επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς. 

 

Β) Ανάλογα με τη θέση που θα πάρει η διοίκηση απέναντι στην πρόταση εξαγοράς σε: 

i. Φιλικές εξαγορές (amicable), όπου και οι δύο επιχειρήσεις επιθυμούν την ΕήΣ και 

συνεργάζονται για να καθορίσουν από κοινού το αντίτιμό της. 

ii. Επιθετικές/εχθρικές εξαγορές (hostile), όπου η διοίκηση της επιχείρησης - στόχου 

δεν εγκρίνει την προταθείσα εξαγορά και προκειμένου να αποφύγει ή να 

καθυστερήσει τη διαδικασία καταφεύγει σε αμυντικές τακτικές. Οι τακτικές αυτές 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες (Miller, 1998 & Pricewaterhouse Coopers): 
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1. Οι διοικήσεις προσπαθούν να καθυστερήσουν την ανεπιθύμητη εξαγορά 

προκαλώντας δικαστικές επεμβάσεις που βασίζονται συνήθως σε αντιμονοπωλιακές 

νομοθεσίες. 

2. Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις αγοράζουν άλλες επιχειρήσεις, συνηθέστερα του ίδιου 

κλάδου, προκαλώντας επίσης δικαστικές επεμβάσεις. 

3. Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις πωλούν ένα μέρος από τα περιουσιακά τους στοιχεία, 

που συνήθως είναι αυτά που επιθυμεί η αγοράζουσα επιχείρηση («Τα Κοσμήματα 

του Στέμματος» -  “Crown Jewels”). 

4. Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις ζητούν από έναν άλλο αγοραστή να υποβάλλει 

πρόταση εξαγοράς («Λευκός Ιππότης» – “White Knight”). Είθισται οι διοικήσεις 

της αγοραζόμενης επιχείρησης και του Λευκού Ιππότη να έχουν καλές σχέσεις1.  

5. Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις δανείζονται αρκετά χρήματα, τα οποία είναι πληρωτέα 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.  

6. Οι υπό εξαγορά επιχειρήσεις προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν ως στόχο την 

αποθάρρυνση της εξαγοράστριας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα αύξηση του 

ποσοστού των ψήφων που χρειάζονται για την έγκριση της προσφοράς 

(«Απόκρουση Καρχαριών» - “Shark Repellant”). 

7. Η επιχείρηση που είναι το αντικείμενο της προσφοράς κάνει μια αντιπρόταση για 

την εξαγορά του ίδιου του υποψήφιου αγοραστή («Άμυνα Πάκμαν» - “Pac man 

Defense”). 

8. Το θύμα προχωρά στην ΕήΣ με άλλη εταιρία με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται 

οικονομικά ή διαρθρωτικά λιγότερο ελκυστική στον υποψήφιο αγοραστή 

(«Κώνειο» - “Poison Pill”). 

                                                 
1 Αναφέρεται σε αντιδιαστολή ο όρος «Μαύρος Ιππότης» - “Black Knight”, που υποδηλώνει την 
επιθετικά εξαγοράζουσα επιχείρηση 
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9. Είναι πιθανό να υπάρχει μια μορφή άτυπης συμφωνίας μεταξύ προμηθευτών 

πελατών και πιστωτών που δυσκολεύει την ενσωμάτωση της εταιρίας στις 

δραστηριότητες του εξαγοραστή («Σκαντζόχοιρος» - “Porcupine”). 

10. Οι διοικήσεις των υπό εξαγορά επιχειρήσεων προσφέρουν στους εαυτούς τους 

υπερβολικές αποζημιώσεις σε περίπτωση αντικατάστασής τους από τον αγοραστή 

(«Χρυσά Αλεξίπτωτα» - “Golden Parachutes”).  

 

Γ) Ανάλογα με τη συσχέτιση των δραστηριοτήτων των συγχωνευμένων επιχειρήσεων ή το 

λεγόμενο βαθμό ολοκλήρωσης σε: 

i. Οριζόντιες συγχωνεύσεις (horizontal mergers), οι οποίες λαμβάνουν χώρα ανάμεσα 

σε επιχειρήσεις που έχουν την ίδια επιχειρηματική γραμμή, παράγουν τα ίδια 

προϊόντα και τα διαθέτουν στις ίδιες αγορές. 

ii. Κάθετες συγχωνεύσεις (vertical mergers), οι οποίες αναφέρονται σε επιχειρήσεις 

που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο παραγωγής. Πιθανόν, μεταξύ των 

επιχειρήσεων αυτών υπήρχε η σχέση πελάτη/προμηθευτή.  

iii. Ανομοιογενείς συγχωνεύσεις (unrelated mergers or conglomerates), οι οποίες 

περιλαμβάνουν εταιρίες από διαφορετικές επιχειρηματικές γραμμές, που παράγουν 

διαφορετικά προϊόντα (συγχώνευση επέκτασης προϊόντος) ή διαθέτουν τα προϊόντα 

τους σε διαφορετικές αγορές (συγχώνευση επέκτασης αγορών). Η πρώτη μορφή 

πραγματοποιείται όταν οι επιχειρήσεις σχετίζονται λειτουργικά στην παραγωγή και 

διανομή των προϊόντων τους αλλά πωλούν προϊόντα που δεν ανταγωνίζονται 

ευθέως μεταξύ τους. Η δεύτερη μορφή είναι η καθαρά ανομοιογενής συγχώνευση 

διότι οι δύο επιχειρήσεις δεν είναι καθόλου συσχετιζόμενες.  

Οι τρόποι Ε&Σ που παρουσιάζονται παραπάνω έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό 

ότι δεν επηρεάζουν τη μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια 
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παρατηρείται μια νέα μορφή Ε&Σ γνωστή ως μετατροπή σε επιχειρήσεις κλειστού τύπου 

(going private transactions). Χαρακτηριστικό αυτού του τύπου Ε&Σ είναι ότι 

διευκολύνονται με υψηλό τραπεζικό δανεισμό και διακρίνονται στις ακόλουθες μορφές: 

∗ Μοχλευμένη εξαγορά (Leveraged Buy-Out, LBO) 

∗ Εξαγορά επιχειρήσεων από τη διοίκησή τους (Management Buy-Out, MBO) 

∗ Εξαγορά εταιρικών μονάδων (unit MBO) 

∗ Αντίστροφη εξαγορά (reverse LBO) 

 

Αποεπενδύσεις Επιχειρήσεων (Divestitures) 

Οι παραδοσιακές μορφές συγχωνεύσεων συνδυάζουν τα περιουσιακά στοιχεία ή 

τις επιχειρήσεις ενώ, αντίθετα, οι αποεπενδύσεις διαμελίζουν τα περιουσιακά στοιχεία ή 

τις επιχειρήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μορφές που παίρνουν οι 

αποεπενδύσεις: 

∗ Εκποιήσεις – Sell offs: η πωλούσα επιχείρηση πωλεί μέρος της επιχείρησης, με 

αντάλλαγμα μετρητά ή αξιόγραφα της αγοράζουσας επιχείρησης. 

∗ Αποσκιρτήσεις – Spin offs: η μητρική εταιρία διανέμει αναλογικά τις μετοχές μιας 

θυγατρικής εταιρίας στους μετόχους της μητρικής. Η θυγατρική εταιρία 

μετατρέπεται σε ανεξάρτητη επιχείρηση.  

∗ Αποσχίσεις – Split offs: είναι η μεταβίβαση μιας θυγατρικής εταιρίας στους 

μετόχους της μητρικής μέσω ανταλλαγής των μετοχών τους στη μητρική εταιρία με 

μετοχές στη θυγατρική εταιρία.  

∗ Κατατμήσεις – Spit ups: η μητρική εταιρία διαμελίζεται σε πολλές ξεχωριστές 

εταιρίες μέσω μιας αλυσίδας αποσκιρτήσεων.  

∗ Αποκοπές – Carve outs: είναι η άντληση μετοχικού κεφαλαίου δια δημόσιας 

εγγραφής των θυγατρικών εταιριών. 
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∗ Εκκαθαρίσεις – Liquidations: αφορά την πώληση όλων των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, με συνέπεια να παύει η ύπαρξή της. 

 

 

2.3 Σύγχρονοι λόγοι πραγματοποίησης Ε&Σ 

 

Σε σχέση με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι Ε&Σ φαίνεται να 

ανταποκρίνονται σε μια διαπιστωμένη τάση της αγοράς για δημιουργία ισχυρών 

επιχειρήσεων και ομίλων, ικανών (Παπαδάκης, 1999): 

* Να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, 

στο διεθνή ανταγωνισμό και στις διαρκώς εντεινόμενες διεθνείς νομισματικές 

αναταράξεις και πιέσεις, μέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ. 

* Να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου 

δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση - επέκταση των μεριδίων αγοράς, την 

αποτελεσματική προώθηση νέων προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους εξυγίανση 

και ενίσχυση. 

* Να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της 

πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση 

και τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον. 

* Να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν να αναπτύσσονται στα πλαίσια των 

σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα και τις 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχημάτων μεγάλου μεγέθους.  

Κυρίαρχος λόγος, επομένως, για την πραγματοποίηση Ε&Σ είναι η επίτευξη 

κερδοφορίας, ενώ οι επιμέρους στόχοι σχετίζονται με την επίτευξη συνεργιών μεταξύ 
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των συμβαλλόμενων οργανισμών (Bramson, 2000, Das & Teng 2000). Όσον αφορά 

στις συνέργιες, αυτές είναι δυνατόν να προκύψουν από τον καταμερισμό ή τη μεταφορά 

πόρων2 – οικονομικών, φυσικών, ανθρώπινων – των συμβαλλόμενων οργανισμών 

(Hoskisson et al, 1999). Βέβαια, ο υπολογισμός των συνεργιών, που θα προκύψουν από 

το συνδυασμό των ανθρώπινων πόρων, είναι ιδιαίτερα δύσκολος αν όχι αδύνατος κατά 

το σχεδιασμό της ΕήΣ (Coff, 2002). 

Ειδικότερα, οι επιμέρους λόγοι που συντελούν στη λήψη απόφασης για ΕήΣ 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα: το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο 

και το μακροπρόθεσμο επίπεδο (Γεωργιάδης, 1999).  

Τα κίνητρα των Ε&Σ στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο είναι τα ακόλουθα: 

* Αύξηση των κερδών ανά μετοχή (Earnings Per Share, EPS). Η αύξηση των 

κερδών ανά μετοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την 

αύξηση της τιμής της μετοχής και τη δημιουργία υπεραξίας στους μετόχους. 

* Μείωση του δείκτη P/E. Ο δείκτης P/E, πολλαπλασιαστής των κερδών της 

επιχείρησης, είναι ένας ευρέως διαδεδομένος επιχειρηματικός δείκτης. Η αξία του 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι παριστάνει το “premium” που είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει ο επενδυτής για κάθε χρηματική μονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η 

επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις Ε&Σ, το δυναμικό κίνητρο είναι η μείωση του 

δείκτη P/E της εξαγοράστριας επιχείρησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μειωμένης 

κερδοφορίας.  

* Οι συνέργιες που δημιουργούνται σε θέματα ρευστότητας (Liquidity 

Synergies). Πολλές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε δείκτες 

ρευστότητας επιδιώκουν τη συνένωση με κάποια άλλη εταιρία, η οποία διαθέτει πιο 

«υγιή» χρηματοοικονομική διάρθρωση.   

                                                 
2 Παλαιότερες θεωρίες υποστήριζαν τη σημασία ύπαρξης ομοιοτήτων μεταξύ των πόρων των δύο 
οργανισμών για την επίτευξη συνεργιών (Harrison, Hitt, Hoskisson και Ireland,1991). 
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* Τα φορολογικά οφέλη (Tax Motives), που προκύπτουν είτε μέσω της αλλαγής της 

κλίμακας φορολόγησης επί των κερδών είτε μέσω της αύξησης των ορίων των 

αποθεματικών είτε μέσω συνδυασμού των δύο παραπάνω. 

 

Τα μεσοπρόθεσμα κίνητρα είναι τα ακόλουθα: 

* Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης (Improve Borrowing 

Capacity). Η αύξηση των μεγεθών του ενοποιημένου πλέον ισολογισμού οδηγεί σε 

μεγαλύτερο ύψος ιδίων κεφαλαίων, μειώνοντας τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν 

τόσο οι μέτοχοι όσο και οι δανειστές της επιχείρησης (προμηθευτές, 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κ.ά.). 

* Μείωση του συνολικού δανεισμού του νέου σχήματος (Reduce Borrowing) με 

παράλληλη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο. 

 

Τέλος, τα κίνητρα των Ε&Σ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα (Παπαδάκης 2002): 

* Η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας (Economies of scale). Οι οικονομίες 

κλίμακας προκύπτουν από το αυξημένο μέγεθος του οργανισμού. Η αύξηση της 

παραγωγής οδηγεί σε μικρότερη ποσοστιαία αύξηση του κόστους, με αποτέλεσμα 

το κατά μονάδα κόστος να μειώνεται. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις 

Ε&Σ ως μέσο μείωσης του συνολικού μέσου κόστους Η μείωση του κόστους είναι 

μια συνέργια, η οποία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιτευχθεί στη διαχείριση των 

αποθεμάτων, στην αγορά πρώτων υλών, στον τομέα της παραγωγής, στο δίκτυο 

διανομής, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην προβολή και σε άλλες δραστηριότητες. 
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Η μείωση του κόστους, λόγω των οικονομιών κλίμακας είναι εντονότερη στην 

περίπτωση οριζόντιων Ε&Σ στην ίδια χώρα (Bruner & Spekman, 1998). 

* Η εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος (Economies of scope). Οι οικονομίες 

φάσματος εξασφαλίζουν νέες εξειδικευμένες ή έντονα διαφοροποιημένες υπηρεσίες 

ή προϊόντα από τον συμβαλλόμενο οργανισμό. Απορρέουν, ουσιαστικά, από την 

καθετοποίηση της παραγωγής και την ενσωμάτωση στο σύστημα των προμηθευτών 

και των διανομέων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους που προκύπτει από την 

ύπαρξη μεσαζόντων (Krishan & Park, 2002). 

* Ο συνδυασμός και η αλληλοσυμπλήρωση των πόρων (Complementary raw 

materials). Αφορά στο σύνολο των πόρων του οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 

δοθεί στην πραγματοποίηση Ε&Σ ως μέσο απόκτησης νέας τεχνολογίας αλλά και 

εξειδικευμένων στελεχών (Birkinshaw, 1999). Για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει 

ένα μοναδικό προϊόν ή πατέντα αλλά στερείται τους οικονομικούς πόρους και την 

υποδομή του μάρκετινγκ για την προώθηση του προϊόντος στην αγορά. Η 

επιχείρηση στην περίπτωση αυτή έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην τεχνολογία και 

συγκριτικό μειονέκτημα στο μάρκετινγκ. Η εξαγορά αυτής της επιχείρησης από μια 

άλλη δίνει ευκαιρίες και δημιουργεί ωφέλειες με μικρότερο κόστος για τις δύο 

επιχειρήσεις συνολικά.  

* Η αύξηση του μεριδίου της αγοράς (Market Power). Η αύξηση του μεγέθους του 

οργανισμού συνήθως συνοδεύεται και από αύξηση της δύναμής του, γεγονός που 

του επιτρέπει αφενός να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σιγουριά τους ανταγωνιστές 

του, αφετέρου να επιτυγχάνει αύξηση του κύκλου εργασιών του. Επιπλέον, η 

αύξηση της δύναμης του οργανισμού στην αγορά διευκολύνει την προσέλκυση 

ικανότερων στελεχών, την προώθηση πρόσθετων στρατηγικών συμμαχιών καθώς 

και την πραγματοποίηση πρόσθετων Ε&Σ από θέση ισχύος. Τέλος, η αύξηση της 
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δύναμης συνεπάγεται και αύξηση της διαπραγματευτικής του δύναμης έναντι των 

πελατών και των προμηθευτών του (Walter, 1990).  

* Η υπέρβαση των εμποδίων εισόδου σε νέα αγορά (Avoid entry barriers). Ως 

γνωστόν, κάθε είσοδος του οργανισμού σε μια νέα αγορά συνοδεύεται από ποικίλα 

εμπόδια. Ως τέτοια αναφέρονται οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, σε 

εγκαταστάσεις και σε διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων. Στην περίπτωση 

ενός ισχυρού ανταγωνιστή, τα εμπόδια αυτά αυξάνονται σε έκταση αλλά και σε 

ένταση, επιτρέποντας περιορισμένα περιθώρια ελιγμού,  Όσο αυξάνονται, όμως, τα 

εμπόδια εισόδου σε μια αγορά, ακόμα και μέσω κρατικών παρεμβάσεων, τόσο οι 

Ε&Σ αποτελούν διέξοδο για τους οργανισμούς (Bruner & Spekman, 1998). Η ΕήΣ 

μιας επιχείρησης που ήδη δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά παρέχει πολλά 

πλεονεκτήματα, όπως είναι η γνώση της αγοράς και των συνθηκών της, η 

εγκατάσταση δικτύου διανομής και η εξασφαλισμένη πελατεία.  

* Η αύξηση της δυναμικής επέκτασης στην αγορά (Penetrate new markets). Οι 

Ε&Σ είναι πολύ καλύτερος τρόπος για την άμεση και δυναμική επέκταση ενός 

οργανισμού, σε σχέση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου επενδυτικού 

προγράμματος, ιδίως, όταν ο οργανισμός - στόχος κατέχει ήδη εξέχουσα θέση στον  

επιδιωκόμενο επιχειρηματικό χώρο. Εξάλλου, η ισχυροποίηση της επιχείρησης 

μέσω των Ε&Σ έχει ως απόρροια η επιχείρηση να επωφελείται από οικονομίες 

κλίμακας (Γεωργιάδης, 1999). 

* Η αύξηση της διαφοροποίησης. Όταν ένας οργανισμός θέλει να διαφοροποιηθεί 

μέσω της εισόδου του σε νέες αγορές συναντώνται δυσκολίες, κυρίως λόγω της 

άγνοιας των στελεχών και της διοίκησής του για τις ιδιαιτερότητες της εν λόγω 

αγοράς. Συνεπώς, η Ε&Σ με έναν οργανισμό που ήδη δραστηριοποιείται στην 

αγορά αυτή αποτελεί πιο ασφαλή τρόπο διαφοροποίησης.  
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* Η αποφυγή του υπερβάλλοντος ανταγωνισμού (Avoidance of intense 

competition). Με την επέκταση ενός οργανισμού σε νέες αγορές, σχετικές και μη, 

είναι δυνατή η μείωση της εξάρτησης από μια συγκεκριμένη αγορά, όπου ο 

ανταγωνισμός μπορεί να είναι αυξημένος (Blumenthal & Haspeslagh, 1994).  

* Η μείωση της υπερβάλλουσας ρευστότητας του οργανισμού - αγοραστή. Η 

άνθηση των χρηματιστηρίων συμβάλλει στη σχετικά εύκολη και φθηνή άντληση 

κεφαλαίων. Έτσι, οι Ε&Σ θεωρούνται μια από τις εναλλακτικές επενδύσεις για τα 

κεφάλαια αυτά (Nadler & Tushman, 1980). Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η 

άνθηση του Χ.Α.Α. αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους λόγους 

πραγματοποίησης Ε&Σ.  

* Αντικατάσταση μη αποτελεσματικής διοίκησης (Replacement of inefficient 

managers). Ο στόχος της ΕήΣ σε αυτή την περίπτωση είναι η εξυγίανση και η 

ανάπτυξη της εξαγοραζόμενης εταιρίας με ενδεχόμενη προοπτική την απορρόφηση 

ή τη μεταπώλησή της με κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι συνηθισμένο στις εχθρικές 

εξαγορές.  

* Η διοικητική αλαζονεία (Θεωρία “Hubris”). Συχνά, τα διοικητικά στελέχη 

επιδεικνύουν αλαζονική συμπεριφορά πιστεύοντας ότι μπορούν να διοικήσουν 

καλύτερα τον οργανισμό-στόχο (Νικάνδρου, 1998). Επίσης, το γεγονός ότι 

μεγαλύτεροι οργανισμοί προσφέρουν συνήθως μεγαλύτερες αμοιβές για τα ανώτατα 

στελέχη αποτελεί πρόσθετο κίνητρο πραγματοποίησης Ε&Σ.  

* Προβλήματα αντιπροσώπευσης (Agency problems). Προβλήματα 

αντιπροσώπευσης υπάρχουν όταν υφίσταται απόκλιση ανάμεσα στα ενδιαφέροντα 

της διοίκησης και των μετόχων. Αυτό συμβαίνει όταν ένα μικρό τμήμα των κοινών 

μετοχών βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης. Οι διοικούντες την επιχείρηση 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διατήρηση της θέσης τους παρά για τη 
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μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Όταν υπάρχει μεγάλη διασπορά των 

μετοχών, το κόστος από την «κακή» διοίκηση κατανέμεται σε ένα μεγάλο αριθμό 

μετόχων, με αποτέλεσμα ο καθένας να επιβαρύνεται με ένα μικρό μέρος του 

κόστους και η κατάσταση αυτή να διαιωνίζεται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι 

Ε&Σ παρουσιάζονται ως λύση στο πρόβλημα αυτό (Παπαδάκης, 1999). 

* Ευνοϊκή νομοθεσία. Οι θεσμικές και φορολογικές διευκολύνσεις που έχουν 

προσφερθεί στους οργανισμούς τα τελευταία χρόνια λειτουργούν ενισχυτικά για την 

πραγματοποίηση Ε&Σ (Kitchen & Daly, 2002). Στην ελληνική αγορά, ωστόσο, 

εξακολουθούν να υπάρχουν και αρκετοί περιορισμοί που λειτουργούν αντίστροφα, 

όπως ο περιορισμός στις απολύσεις.  

 

 

2.4 Οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι  

 

Κατά τη διαδικασία Ε&Σ, η εξαγοράζουσα ή απορροφώσα εταιρία έχουν 

συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους. Είναι σαφές πως οι στόχοι αυτοί 

διαφοροποιούνται κατά περίπτωση καθώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δεν είναι 

πάντοτε το ίδιο. Ορισμένοι από τους συνηθέστερους στόχους που θέτουν οι εταιρίες 

είναι: 

ü Η αμυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρμογής στον ανταγωνισμό 

ü Η αύξηση του μεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία 

ü Η απορρόφηση ανταγωνιστών 

ü Η ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά 

ü Η αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων τους 
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ü Η συντονισμένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους με τη 

μορφή ομίλου εταιριών 

ü Η είσοδος σε νέα αγορά/χώρα/περιοχή 

ü Η διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών κ.ά.  

 

 

2.5 Λόγοι αποτυχίας ΕήΣ 

 

Οι Ε&Σ οδηγούνται συχνά στην αποτυχία (σχετικές μελέτες αναφέρουν ότι τα 

ποσοστά αποτυχίας αγγίζουν το 75%). Πέρα, λοιπόν, από τα μεγάλα κίνητρα που 

εμφανίζονται κατά καιρούς, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και τα αντικίνητρα ή οι 

λόγοι αποτυχίας των Ε&Σ (Παπαδάκης, 2002): 

* Ανεπαρκής αξιολόγηση – Υπερεκτίμηση προσδοκώμενων συνεργιών.  

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση 

αποφασίζει να εφαρμόσει στρατηγική ανάπτυξης μέσω ΕήΣ είναι η δημιουργία 

συνεργιών, δηλαδή, η επίτευξη απόδοσης μεγαλύτερης από αυτή που θα είχαν οι δύο 

επιχειρήσεις αν εξακολουθούσαν να λειτουργούν ξεχωριστά (1+1>2). 

Ωστόσο, η πρόβλεψη των προσδοκώμενων συνεργιών φαίνεται να παρουσιάζει 

τρομερή δυσκολία στον υπολογισμό, διότι εξαρτάται από εξωτερικές παραμέτρους, που 

συχνά είναι πέραν του ελέγχου της διοίκησης, όπως η διαφορετική κουλτούρα και 

εμπειρία μεταξύ των εργαζομένων, το αγοραστικό κοινό της αγορασθείσας 

επιχείρησης, που ενδεχομένως να μη δεχτεί διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ή 

διαφορετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα που είχε συνηθίσει να αγοράζει. 

Εξάλλου, υπάρχει ο κίνδυνος μια ΕήΣ να γίνεται αποκλειστικά με το κριτήριο 

της μεγέθυνσης και με έλλειψη στρατηγικού οράματος. Πολλές επιχειρήσεις, κυρίως 
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στον τραπεζικό τομέα, έχουν την τάση να εξαγοράζουν άλλες επειδή αυτή είναι η τάση 

της αγοράς ή από φόβο μήπως το μικρό μέγεθός τους τις καταστήσει ευάλωτες σε 

εξαγορές (Hill C.W.L. & Jones G.R., 2001). Η συμπεριφορά αυτή όχι μόνο δεν 

αποφέρει συνέργιες, αλλά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές του όλου εγχειρήματος.  

* Δυσκολίες ενοποίησης – Ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Δεύτερος βασικός λόγος αποτυχίας μιας ΕήΣ είναι η αδυναμία γρήγορης και 

επιτυχούς ενοποίησης των επιχειρήσεων (Baroncelli A., 1998), δηλαδή της ένωσης δύο 

διαφορετικών ειδών εταιρικής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών συστημάτων και 

συστημάτων ελέγχου, καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας αποτελεσματικής 

συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια 

διαδικασία χρονοβόρα και με αμφίβολα αποτελέσματα. 

Έμφαση δίνεται στην περίπτωση όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος 

που ευθύνεται για την αποτυχία (Schuler R. & Jackson S., 2001). Παρόλο που η 

συμβατότητα της εταιρικής κουλτούρας είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας μιας 

ΕήΣ, είναι και ο παράγοντας που συνηθέστερα αγνοείται. 

Μεταξύ των εργαζομένων της εξαγοραζόμενης εταιρίας συνήθως επικρατεί 

αβεβαιότητα, αφού δεν γνωρίζουν αν θα διατηρήσουν τη θέση τους ή θα απολυθούν. 

Επιπλέον, συχνά οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση - στόχο είναι προκατειλημμένοι 

έναντι της εξαγοράζουσας και τείνουν να παρεξηγούν και να απορρίπτουν τις 

αντιλήψεις της, σχετικά με τους στόχους και το σκοπό της ΕήΣ. 

Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που προκύπτει στις διασυνοριακές Ε&Σ, όπου 

δε χρειάζεται να μεταφερθεί μόνο η εταιρική κουλτούρα στους εργαζόμενους της 

εταιρίας - στόχου, αλλά και η εθνική. 
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* Υπερβολικό χρέος. 

Μια επιχείρηση που αποφασίζει να εξαγοράσει μια άλλη είναι διατεθειμένη να 

πληρώσει πολλά για να το κατορθώσει (Sirower M., 1997). Όμως, αν η ΕήΣ τελικά 

αποτύχει για κάποιο λόγο - συνήθως, είτε λόγω ελλιπούς ανάλυσης και εξονυχιστικού 

ελέγχου της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης - στόχου, είτε λόγω υπερβολικής 

αυτοπεποίθησης των στελεχών της για την απόφασή τους – τα καταβληθέντα ποσά 

χάνονται, ενώ σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την 

επιχείρηση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

Υψηλότερο ρίσκο υπάρχει στις περιπτώσεις εταιριών - στόχων, οι οποίες είναι 

ζημιογόνες και απαιτείται από την αγοράστρια εταιρία να τις εξυγιάνει. Αν για τα 

χρήματα που απαιτούνται χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός και στην πορεία η ΕήΣ 

αποτύχει, τότε η αγοράστρια επιχείρηση βρίσκεται αντιμέτωπη με συσσωρευμένο χρέος 

και με μια επιχείρηση, η οποία δεν προβλέπεται να της εξασφαλίσει τις συνέργιες που 

επιθυμούσε. 

* Ρόλος στελεχών – Διοικητική αλαζονεία.  

Προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν και στην πορεία των διαπραγματεύσεων 

για ΕήΣ. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν τα στελέχη της επιχείρησης - αγοραστή 

και ένα πλήθος άλλων ατόμων, με διάφορες ειδικότητες, είτε από την ίδια την εταιρία, 

είτε ανεξάρτητα από αυτήν. Τα εν λόγω άτομα, συνήθως, δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ 

και καλούνται εκείνη τη στιγμή να αναλύσουν, να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν 

από κοινού την άποψή τους για την επικείμενη απόφαση, που πρέπει να ληφθεί σε πολύ 

σύντομο χρόνο και πολλές φορές χωρίς επιτυχία. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε στέλεχος 

μελετά την ελκυστικότητα της ΕήΣ από τη δική του οπτική γωνία και δεν την 

αντιμετωπίζει συνολικά.  
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Εξάλλου, τα στελέχη της επιχείρησης - αγοραστή συχνά μπαίνουν στις 

διαπραγματεύσεις με την αυτοπεποίθηση του επιτυχημένου (Campbell A., 1999), 

θεωρώντας τα στελέχη της επιχείρησης - στόχου κατώτερα σε αξία, αφού η επιχείρησή 

τους έφτασε σε σημείο να εξαγοραστεί. Στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, 

προκύπτει το ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αναλάβει τη διοίκηση των 

τμημάτων της επιχείρησης - στόχου: τα στελέχη της εξαγοράζουσας ή τα στελέχη της 

εξαγοραζόμενης; Αποτέλεσμα είναι το ξέσπασμα διαμάχης μεταξύ των στελεχών και η 

μεγέθυνση της έντασης που ήδη υφίσταται.  

* Εξωτερικό περιβάλλον. 

Εδώ αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η 

επιχείρηση, που ρυθμίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως και οι παράγοντες 

που αφορούν μεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δε μπορεί να ελέγξει. 

* Η οικονομική συγκυρία. 

Μια Ε&Σ μπορεί να μη γίνει ποτέ, ή και αν γίνει μπορεί να μην επιτύχει τους 

στόχους της, ως αποτέλεσμα εξωεπιχειρησιακών καταστάσεων και μακροοικονομικών 

συνθηκών.  

Οι δυσκολίες αυτές, όπως αναφέρονται παραπάνω, έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην αποτελεσματική πραγματοποίηση της  ΕήΣ. Όσο περισσότερο 

καθυστερεί μια ΕήΣ, τόσο αυξάνεται το κόστος του κεφαλαίου, αφού οι 

προγραμματισμένες συνέργιες δεν πραγματοποιούνται εγκαίρως, ώστε να αποδώσουν 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι, όντας ενήμεροι για τις 

διαπραγματεύσεις, εργάζονται υπό το καθεστώς του φόβου και της αβεβαιότητας για το 

μέλλον, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητά τους να μειώνεται.  

Αντίκτυπο έχει, επίσης, η καθυστέρηση και στους προμηθευτές των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλους πελάτες, 
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αφού δε γνωρίζουν την έκβαση του εγχειρήματος. Ενδέχεται, επίσης, να ωφεληθούν 

από την καθυστέρηση οι ανταγωνιστές, οι οποίοι θα προσελκύσουν πελάτες και 

προμηθευτές με καλύτερους όρους συνεργασίας. Τέλος, σε κατάσταση αναμονής 

βρίσκονται και οι μέτοχοι των επιχειρήσεων, οι οποίοι βλέπουν ότι η 

προγραμματισμένη ΕήΣ δεν προχωρά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  

 

 

2.6.1 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας Ε&Σ 

 

Οι Ε&Σ αντιμετωπίζονται σήμερα ως μια αναπόφευκτη διαδικασία ή ως 

απαραίτητη επιλογή των εταιριών μπροστά στις πιέσεις της συγκυρίας, τις ευκαιρίες και 

τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του διεθνούς ανταγωνισμού.  

Εμπειρικές έρευνες έχουν αναδείξει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες μια ΕήΣ 

έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει. Μολονότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, 

η πλειοψηφία των δημοσιευμένων άρθρων τείνει να θεωρεί ότι (Markides C. & Daniel 

O., 1998 και Healy P., Palepu K., Ruback R., 1997): 

1. Οι φιλικές εξαγορές αποδεικνύονται κατά κανόνα πιο επιτυχημένες από τις 

επιθετικές. 

2. Οι εξαγορές μεταξύ εταιριών που παρουσίαζαν μεγάλη επικάλυψη δραστηριοτήτων 

απέδωσαν καλύτερα σχετικά με αυτές που παρουσίαζαν μικρή ή ελάχιστη, δηλαδή οι 

συσχετιζόμενες εξαγορές δημιουργούν μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους από τις 

ασυσχέτιστες.  

3. Οι εξαγορές που έγιναν βιαστικά σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας. 

4. Οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν με πληρωμή μετρητών ήταν πιο επιτυχημένες 

σε σχέση με αυτές που χρηματοδοτήθηκαν με μετρητά. 
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Άλλες έρευνες (Hunt J., 1990) υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες διαφορές μεγέθους 

μεταξύ των υποψήφιων προς συνένωση επιχειρήσεων, αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα επιτυχίας, ή ότι όσο λιγότερο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση-αγοραστής, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία που δημιουργεί μέσω των εξαγορών. Τέλος, οι εξαγορές 

που πραγματοποιούνται στην εγχώρια αγορά θεωρούνται ότι δε δημιουργούν αξία για 

τους μετόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης, ενώ διεθνείς εξαγορές (ιδιαίτερα 

επιχειρήσεων της ηπειρωτικής Ευρώπης) σχετίζονται άμεσα με αυξημένα καθαρά 

κέρδη.  

Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης της αποδοτικότητας των Ε&Σ: 

Α) Μέσω των τιμών των μετοχών 

Β) Μέσω της συγκριτικής ανάλυσης λογιστικών μεγεθών πριν και μετά την ΕήΣ 

Μελέτες που εμπίπτουν στην Α κατηγορία έχουν δείξει θετικές μη-κανονικές 

αποδόσεις των μετόχων στις εταιρίες - στόχους, της τάξης του 20% - 30% κατά μέσο 

όρο, και μικρές αρνητικές αντίστοιχες αποδόσεις, της τάξης του 0% - 2%, για τους 

μετόχους των εξαγοραζουσών ή απορροφουσών εταιριών κατά το μήνα της δημόσιας 

ανακοίνωσης της πρότασης ΕήΣ (Agrawal A., Jaffe J, Mandelker G., 1992; Loughran T. 

& Vijh A., 1997). 

 Οι μελέτες που υιοθετούν τη μέτρηση της αποδοτικότητας με λογιστικά 

στοιχεία έχουν δώσει πιο ανάμικτα αποτελέσματα, διότι γενικά υπάρχει πιο μικρή ή 

καθόλου βελτίωση των λογιστικών μεγεθών της ενιαίας επιχείρησης μετά την ΕήΣ, 

αλλά η εικόνα αυτή αλλάζει, προς όφελος της επιχείρησης, όταν εξετάζονται και μη-

λογιστικά στοιχεία, όπως οι λειτουργικές ταμειακές ροές. Στην περίπτωση των 

εχθρικών προσφορών οι αποδόσεις είναι υψηλότερες (Healy P., Palepu K., Ruback R., 

1992; Ghosh, 2001). 
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 Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι, καταρχάς, υπάρχει μια μεταφορά αξίας από 

τους μετόχους της εταιρίας που απευθύνει πρόταση για ΕήΣ στους μετόχους της 

εταιρίας - στόχου, η τελική αξία όμως που δημιουργείται, λόγω των πάσης φύσεως 

συνεργιών, μπορεί να ανατρέψει το φαινόμενο αυτό υπέρ των μετόχων της εταιρίας που 

προκύπτει από τη συγχώνευση.  

 Ένας σημαντικός παράγοντας που ενδέχεται να μειώσει τις πιθανότητες ενός 

μέτριου ή ακόμη και αρνητικού αποτελέσματος είναι η εμπειρία. Σύμφωνα με σχετικές 

μελέτες (Jemison D.B. & Sitkin S.B., 1986), οι έμπειροι εξαγοράζοντες πέτυχαν πολύ 

πιο θετικά αποτελέσματα από τους αντίστοιχους μη-πεπειραμένους στο να 

αναρριχηθούν σε υψηλότερες θέσεις, ανάλογα με το ποσοστό απόδοσης στους 

μετόχους τους, στα πλαίσια των τριών (3) χρόνων της συμφωνίας.  

Λαμβάνοντας ως αφετηρία μελέτες σχετικές με την μετασυγχωνευτική αποτυχία 

είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια στήλη κρίσιμων θετικών παραγόντων επιτυχίας. Αν 

οι παράγοντες αυτοί υπάρχουν και παρουσιάζονται σε κάθε μεμονωμένη εξαγοραστική 

ή συγχωνευτική προσπάθεια επιταχύνεται και είναι περισσότερο εγγυημένη η 

διαδικασία της ολοκλήρωσης και συνεπώς της αποτελεσματικής ΕήΣ. 

Σε ό,τι ακολουθεί παραθέτονται τα βήματα που καλείται να ακολουθήσει μια 

επιχείρηση κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της υλοποίησης 

μιας ΕήΣ για να αποφύγει πιθανά προβλήματα (Hitt M.A.et al., 2001 και Carey D., 

2000): 

1) Συνειδητοποιημένοι λόγοι εξαγοράς. Είναι απολύτως απαραίτητο για την 

εξαγοράζουσα επιχείρηση να γνωρίζει γιατί θέλει αυτή τη συμφωνία και να έχει 

επιχειρήματα προκειμένου να πείσει τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. 

2) Μη-αποκάλυψη των σχεδίων. Δεν πρέπει να αποκαλύπτεται σε ευρύ κοινό στην 

εταιρία - στόχο η πρόθεση εξαγοράς. Αυτό δίνει στις εχθρικές προς την εξαγορά 
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ομάδες ενδιαφερομένων το χρόνο να προετοιμαστούν και να αποφύγουν τελικά την 

εξαγορά ή να κερδίσουν περισσότερα χρήματα βρίσκοντας και άλλους πλειοδότες. 

3) Προσεκτική χρηματοοικονομική ανάλυση και αυτοέλεγχος. Είναι πολύ σημαντικό 

κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγοράς μιας 

επιχείρησης τα διοικητικά στελέχη να γνωρίζουν τη μέγιστη τιμή που μπορούν να 

καταβάλλουν για την εξαγορά, έτσι ώστε να μην παρασύρονται από την επιθυμία 

τους για την πραγματοποίηση αυτής της κίνησης. 

4) Εγρήγορση. Είναι σημαντικό κάποιες διαδικασίες να γίνουν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα από το κλείσιμο της συμφωνίας, προκειμένου να εξομαλυνθεί η 

κατάσταση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα που 

αφορούν στον ανθρώπινο παράγοντα. 

5) Μέτοχοι. Είναι καλό οι κυριότεροι μέτοχοι να υποστηρίξουν την κίνηση για 

εξαγορά, αν βέβαια έχουν πειστεί ότι αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Η 

πρακτική δείχνει ότι η πλειοψηφία των Ε&Σ δεν αποδίδει τίποτα περισσότερο για 

τους μετόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης, ενώ κάποιες φορές αποφέρει και 

αρνητικά αποτελέσματα.  

6) Ξεκάθαρο όραμα. Λόγω της ανησυχίας που χαρακτηρίζει το προσωπικό των 

εταιριών που εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται, είναι σημαντικό τα ανώτατα στελέχη 

και των δύο εταιριών να μοιραστούν με το προσωπικό τους το όραμα και την 

αποστολή της νέας εταιρίας. Έτσι, οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας θα 

αντιληφθούν ευκολότερα το ρόλο τους μέσα στη νέα πραγματικότητα της 

επιχείρησης και θα αρχίσουν να νιώθουν πιο άνετα μέσα σε αυτή, αποκτώντας σιγά-

σιγά την παλιά τους αφοσίωση και εμπιστοσύνη. 

7) Έμφαση στην κουλτούρα. Είναι απαραίτητο οι εκάστοτε επιχειρήσεις να γνωρίζουν 

την κουλτούρα της υποψήφιας εταιρίας έτσι ώστε να αποφευχθούν οδυνηρές 
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εκπλήξεις. Αν αυτό το κομμάτι της διαδικασίας παραμεληθεί, τότε σίγουρα θα 

δημιουργηθούν εντάσεις και προβλήματα, λόγω της διαφορετικότητας των 

επιχειρήσεων. 

8) Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Είναι το δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο στοιχείο 

που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά την ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας. 

Είναι λάθος να θεωρούν τα στελέχη ότι α) τουλάχιστον οι άνθρωποι της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας θα είναι ευχαριστημένοι, β) μια κουλτούρα νέα και 

βελτιωμένη θα αναδυθεί ως «δια μαγείας», γ) το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να 

συνδυάσουν τα καλύτερα στοιχεία και των δύο εταιριών και να εξάγουν τα 

μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Όσο πιο γρήγορα επανέλθουν τα πράγματα στην 

κανονική τους ροή, τόσο λιγότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν από τους 

ανθρώπους της επιχείρησης. Είναι σημαντικό τα ανώτατα στελέχη να ασχοληθούν 

όσο χρόνο χρειάζεται με τους ανθρώπους, που αποτελούν άλλωστε την ψυχή της 

επιχείρησης, και να διασκεδάσουν τα αρνητικά συναισθήματα που είναι φυσικό να 

υπάρχουν. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το προσωπικό, 

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης και πτώσης του ηθικού. 

9) Φιλικές διαδικασίες. Η ΕήΣ καλό θα είναι να γίνει από την αρχή σε φιλικό κλίμα 

προκειμένου να ολοκληρωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και όσο πιο 

ανώδυνα γίνεται. Οι εξαγορές που ξεκίνησαν ως «αλώσεις» των εταιριών είχαν 

σχεδόν πάντα μειωμένη αποδοτικότητα. 

10) Δημιουργία μιας επιχείρησης που μαθαίνει. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια 

επιχείρηση με την ικανότητα να «μαθαίνει» (μαθησιακή οργάνωση/learning 

organization) από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της και να μετατρέπει τις εξαγορές 

σε μοναδική της ικανότητα (Aiello R. & Watkins M., 2000). Για το λόγο αυτό, όταν 

ολοκληρωθούν οι ενέργειες μιας επιχείρησης για μια συμφωνία, πρέπει να τις 
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επανεξετάσει για να διαπιστώσει ποιες από αυτές ήταν ορθές και ποιες όχι, ποιες 

από αυτές απέτρεψαν και ποιες επέσπευσαν μια καταστροφική εξέλιξη.  

Συνοψίζοντας, η επιτυχής έκβαση μιας συγχωνευτικής διαδικασίας ή μιας 

επιχειρηματικής κίνησης εξαγοράς εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων και 

προϋποθέσεων. Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία αποτελέσουν αντικείμενο 

μελέτης και καταβληθεί προσπάθεια εξασφάλισής τους, η πιθανότητα το όλο 

συγχωνευτικό εγχείρημα να έχει αίσια κατάληξη, αυξάνεται σημαντικά.  

 

 

2.6.2 Τελικά, οι Ε&Σ δημιουργούν ή καταστρέφουν αξία; 

  

 Μέρος της βιβλιογραφίας (Sudarsanam S., 2003) θεωρεί τις Ε&Σ υγιές και  

φυσικό επακόλουθο ανάπτυξης της αγοράς, που ευνοεί τη μετακίνηση πόρων σε πιο 

ωφέλιμες χρήσεις, δημιουργεί πρόσθετη οικονομική αξία, επιταχύνει τον 

εκσυγχρονισμό και αυξάνει την απόδοση των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τη συνολική 

οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στο διεθνή 

χώρο. 

 Η αντίθετη άποψη εστιάζει σε θέματα διαφάνειας και πληροφόρησης των 

κεφαλαιαγορών για τις συντελούμενες επιχειρησιακές μεταβολές, αρνητικών 

επιπτώσεων των Ε&Σ για τους μετόχους των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, μείωσης 

του ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής οργάνωσης της οικονομίας, στρέβλωσης των τιμών 

και επιβάρυνσης του καταναλωτή. Εμμένει δε στην ανάγκη για κατάλληλες ρυθμίσεις 

ελέγχου και περιορισμού των καταχρήσεων από την απόκτηση μονοπωλιακής ή 

ολιγοπωλιακής δύναμης (Brouthers, K.D., Hastenburg P., Van Den Ven J., 1998). 
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 Μέχρι σήμερα, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρική έρευνα μόνο η μια ή η 

άλλη άποψη. Είναι, όμως, χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι αναλυτές εστιάζουν την 

προσοχή τους στα τεράστια μεγέθη των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων και στα 

αντίστοιχα κέρδη για τους επενδυτές, ή/και σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης και 

ανταγωνισμού, ενώ δευτερευόντως ασχολούνται με τις συνέπειες στην απασχόληση, 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταβιβαζόμενες - 

συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες των εξαγορών στις 

επιχειρήσεις που συνενώνονται, οι εξαγορές μπορεί να έχουν παρενέργειες για το 

σύνολο της οικονομίας. Οι κυριότερες παρενέργειες αυτού του είδους σχετίζονται με: 

α) τη συγκέντρωση οικονομικής δύναμης  σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων 

β) την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

γ) τη ροή πληροφοριών στις κεφαλαιαγορές 

 Αναφορικά με το πρώτο θέμα, το επιχείρημα είναι πως οι εξαγορές εταιριών 

μειώνουν τον αριθμό των εταιριών σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και έτσι μπορεί να 

μετατρέψουν έναν ανταγωνιστικό κλάδο, σε ολιγοπωλιακό ή μονοπωλιακό, όπου οι 

λίγοι παραγωγοί μπορούν να επηρεάζουν την αγοραία τιμή και παραγωγή. Οι διάφορες 

χώρες για να αποτρέψουν τέτοιου είδους εξελίξεις, έχουν θεσπίσει αντιμονοπωλιακές 

νομοθεσίες που εμποδίζουν εκείνες τις εξαγορές, οι οποίες δημιουργούν «κυρίαρχες» 

επιχειρήσεις και αναγκάζουν άλλες επιχειρήσεις σε διάσπαση όταν έχουν γίνει 

«κυρίαρχες» στον κλάδο τους ή στη γεωγραφική τους περιοχή. 

 Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, το βασικό ερώτημα είναι αν οι εξαγορές 

οδηγούν σε σημαντική αύξηση της δανειοδότησης των επιχειρήσεων και εάν η 

υψηλότερη δανειοδότηση δημιουργεί κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

 Αναφορικά με το τρίτο θέμα, αναγνωρίζεται πως οι εξαγορές εταιριών 

προκαλούν επανεκτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων και οδηγούν σε σημαντικές 
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αποκλίσεις των προσφερόμενων τιμών εξαγοράς σε σχέση με τις τρέχουσες 

χρηματιστηριακές αξίες των μετοχών των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων. Το μέγεθος 

αυτής της απόκλισης («πριμ εξαγοράς») είναι δύσκολο να υπολογιστεί σε περιβάλλον 

ανεπαρκούς πληροφόρησης. Για να επιτευχθεί ένα δίκαιο πεδίο δράσης για όλους τους 

συναλλασσόμενους, είναι απαραίτητο οι νόμοι που διέπουν την κεφαλαιαγορά να 

επιβάλλουν άμεση και πλήρη αποκάλυψη όλων των σχετικών πληροφοριών και να 

προβλέπουν για την ύπαρξη επαρκών χρονικών περιθωρίων ισχύος μιας δημόσιας 

προσφοράς προς εξαγορά (tender offer), ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη 

δυνατότητα αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων.  

 

 

2.7.1 Νομικό Πλαίσιο Ε&Σ στην Ελλάδα 

 

 Βασικός παράγοντας για την επιτυχία των Ε&Σ θεωρείται το νομικό πλαίσιο 

που υπάρχει στη χώρα που πραγματοποιείται η επιχειρηματική σύμπραξη. Οι νόμοι και 

οι κανονισμοί που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των Ε&Σ είναι σημαντικοί για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς είναι δυνατό να ανακύψουν πολλά και περίπλοκα 

νομικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν από νόμους και κανονισμούς ειδικούς 

για τις Ε&Σ. Στην παρούσα εργασία διερευνάται το νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.  

 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί τον πυρήνα του σύγχρονου 

δικαίου της αγοράς και της οικονομικής δημόσιας τάξης. Στην Ελλάδα το δίκαιο του 

ελεύθερου ανταγωνισμού απέκτησε νομοθετικό πλαίσιο με τη θέσπιση του νόμου 

703/1977. Ρυθμίσεις για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων δεν περιελήφθησαν αρχικά 

στο νόμο αυτό, εξαιτίας, αφενός, του αντίστοιχου κενού την εποχή εκείνη στην 
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κοινοτική νομοθεσία και, αφετέρου, της τάσης ενίσχυσης της χαμηλής 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Το πρόβλημα των δυσμενών επιπτώσεων των συγκεντρώσεων στον ελεύθερο 

ανταγωνισμό αντιμετωπίστηκε νομοθετικά με την τροποποίηση που επέφεραν στον 

παραπάνω νόμο οι Ν.1934 και 2000/1991.Η τροποποίηση του Ν.703/1977 ήταν 

απόρροια της θέσπισης του κοινοτικού κανονισμού 4064/1989. Με το νόμο 2296/1995 

άλλαξε ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την αναβάθμισή της σε Ανεξάρτητη 

Διοικητική Αρχή με δικές της υπηρεσίες και καθιερώθηκε ο προληπτικός έλεγχος των 

σημαντικών σε μέγεθος συγκεντρώσεων.  

 Στον εμπορικό νόμο υπάρχουν διατάξεις που ρυθμίζουν μόνο τη συγχώνευση 

των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που είναι τα άρθρα 54-55 του Ν.3190/55 

και, επίσης, τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) που αναφέρεται στα άρθρα 

68-80 του Ν.2190/20. Αυτές οι περιπτώσεις συγχωνεύσεων ρυθμίζονται ρητά από το 

νόμο και ονομάζονται γνήσιες συγχωνεύσεις. Όλες οι άλλες περιπτώσεις, των οποίων η 

διαδικασία δε ρυθμίζεται από το νόμο, είναι οι λεγόμενες μη-γνήσιες ή καταχρηστικές 

συγχωνεύσεις. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, υπάρχουν τρεις τρόποι 

ΕήΣ (Σακκέλης, 2001): 

α) με απορρόφηση εταιρίας (απορροφώμενη) από την απορροφώσα, 

β) με λύση των συγχωνευόμενων εταιριών και σύσταση νέας εταιρίας, 

γ) με εξαγορά μιας εταιρίας (ή περισσοτέρων) από άλλη ανώνυμη εταιρία . 

 Στις τρεις αυτές μορφές συγχωνεύσεως παρατηρείται το φαινόμενο της λήξεως 

της υπάρξεως του νομικού προσώπου μιας ή περισσοτέρων εταιριών, χωρίς να 

προηγηθεί η εκκαθάρισή τους, και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των 

εξαφανιζόμενων εταιριών (ενεργητικό και παθητικό) στην ανώνυμη εταιρία που 
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υπάρχει ή συνίσταται για πρώτη φορά. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

συγχώνευσης, η διαδικασία που ακολουθείται για την πραγματοποίησή της είναι κοινή. 

Απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, σύναψη συμβολαιογραφικής 

σύμβασης, έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, καταχώριση της έγκρισης, της σύμβασης 

και της απόφασης των γενικών συνελεύσεων στο μητρώο και δημοσίευση σχετικής 

ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Συνοπτικά, λοιπόν, οι διατάξεις που διέπουν τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

είναι:  

1) Τα άρθρα 68-80 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σύμφωνα με το Π.Δ. 498/87, τα οποία αφορούν μόνο συγχωνεύσεις ανωνύμων 

εταιριών με τους τρεις πιο πάνω τρόπους. 

2) Το Ν.Δ. 1297/72 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93, που αναφέρονται στις 

συγχωνεύσεις οποιωνδήποτε εταιρικών τύπων, αλλά και ατομικών επιχειρήσεων σε 

Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

3) Τα άρθρα 54-55 του Ν. 3190/55, για συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, 

είτε με σύσταση νέας Ε.Π.Ε., είτε με απορρόφηση από μια Ε.Π.Ε. άλλης ή άλλων 

Ε.Π.Ε. 

4) Το άρθρο 16 του Ν. 2515/97, που ρυθμίζει τις συγχωνεύσεις πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

5) Το άρθρο 9 του Ν. 2992/2002, για την παροχή φορολογικών κινήτρων στις 

συγχωνευόμενες εταιρίες. 

6) Το άρθρο 29 του Ν. 3091/2002, που ρυθμίζει την απόσβεση υπεραξίας (goodwill) 

της εξαγοράς, προκειμένου για επιχειρήσεις που προέβησαν σε απορρόφηση άλλων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2166/93 και Ν. 2517/97.  
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2.7.2 Φορολογικά Κίνητρα  

 

Εφόσον η συγχώνευση γίνει με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/72 και 

2166/93, παρέχονται οι παρακάτω φοροαπαλλαγές για τις συγχωνεύσεις Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.: 

ü Απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή τρίτων της σύμβασης 

μετατροπής ή συγχώνευσης, της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών 

στοιχείων και κάθε άλλης σχετικής συμφωνίας και πράξης. 

ü Απαλλαγή των εισφερόμενων ακινήτων (από την απορροφώμενη στην 

απορροφώσα) από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. 

ü Απαλλαγή (κατά το χρόνο μετασχηματισμού) από το φόρο εισοδήματος της 

υπεραξίας που προέκυψε από τη συγχώνευση ή μετατροπή. 

ü Οι ζημίες τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών που τυχόν υπάρχουν στον 

ισολογισμό μετασχηματιζόμενης επιχείρησης μεταφέρονται στη νέα εταιρία και 

δύνανται να συμψηφιστούν με τα προκύπτοντα κέρδη της χρήσης του 

μετασχηματισμού και των κερδών των δύο (2) επόμενων χρήσεων. 

 

 

2.7.3 Επιτροπή Ανταγωνισμού  

 

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο στο οποίο ο νομοθέτης έχει 

αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του Ν.703/1977 «περί ελέγχου των 

μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», όπως 

αυτός ισχύει με βάση τις τροποποιήσεις. Με το Ν.2996/1995 η Επιτροπή, η οποία μέχρι 

τότε λειτουργούσε ως όργανο του Υπουργείου Εμπορίου, απέκτησε τη μορφή 
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ανεξάρτητης διοικητικής αρχής  με διοικητική αυτοτέλεια. Με το Ν.2837/2000 η 

Επιτροπή απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια. Οι οικονομικοί πόροι της Επιτροπής 

προέρχονται από την επιβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους ενός τοις χιλίοις επί του 

ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ανωνύμων εταιριών.  

 Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός της. Ο δε 

προϋπολογισμός της προσαρτάται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η 

εσωτερική λειτουργία της και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ρυθμίζονται από τον 

«κανονισμό λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης».  

 Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και διορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης για 

τριετή θητεία. Απαρτίζεται από άτομα που έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα 

ανταγωνισμού, από τον Ανώτατο Δικαστή ή σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του 

κράτους, καθώς και από εκπροσώπους φορέων. Τα μέλη της απολαμβάνουν 

λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Ο πρόεδρός της ορίζεται 

από τον Υπουργό Ανάπτυξης μεταξύ των μελών της, μετά τη διατύπωση γνώμης από 

την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επικουρείται στο έργο της από τη γραμματεία, στην 

οποία υπηρετούν 26 υπάλληλοι. Η γραμματεία έχει, κυρίως, την αρμοδιότητα να 

διενεργεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, έρευνες σε επιχειρήσεις, να 

ελέγχει γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων και συμπράξεων που υποβάλλονται σε αυτήν, 

να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής και των σχετικών 

δικαστικών αποφάσεων και να συντάσσει σχετικές εισηγήσεις προς την Επιτροπή. Ο 

τρόπος άσκησης των καθηκόντων, τόσο των μελών της Επιτροπής όσο και του 

προσωπικού της γραμματείας, ρυθμίζεται από κώδικα δεοντολογίας.  
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 Η Επιτροπή είναι αρμόδια κυρίως για: 

¡ Να διαπιστώνει την ύπαρξη συμπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως 

αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατ’εφαρμογή του 

άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν.703/1977. 

¡ Να αποφασίζει την απαλλαγή συμπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό 

αλλά έχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, ωφελούν τον καταναλωτή, δε 

δημιουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισμού και δε δεσμεύουν 

υπέρμετρα τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο1, 

παράγραφος 3 του Ν.703/1977. 

¡ Να διαπιστώνει την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά κατ’εφαρμογή του άρθρου 2, Ν.703/1977. 

¡ Να ελέγχει προληπτικά την επίδραση στον ανταγωνισμό συγκεντρώσεων 

(εξαγορών και συγχωνεύσεων) επιχειρήσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 

4-4στ του Ν.703/1977. 

¡ Να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του 

Ν.703/1977. 

¡ Να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1 

και 2 του Ν.703/1977. 

¡ Να γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε 

όταν της ζητηθεί, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

ενώσεις επιμελητηρίων, βιομηχανικών και εμπορικών συλλόγων. 

 

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο περιορισμών του ανταγωνισμού 

που δεν αποτελούν αντικείμενο ή αποτέλεσμα σύμπραξης επιχειρήσεων ή δεν 

προέρχονται από επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση. Επίσης, δεν είναι αρμόδια για την 
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τήρηση των διατάξεων του Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των 

οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.  

Η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία κατά την εξέταση των υποθέσεων, των 

οποίων αυτή επιλαμβάνεται, διέπεται από τον «κανονισμό λειτουργίας και οικονομικής 

διαχείρισής της». Οι αποφάσεις της υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών.  

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί ο έλεγχος της 

λειτουργίας ειδικών τομέων της οικονομίας, όπως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Επιπλέον, ως εθνική αρχή 

ανταγωνισμού, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και με 

διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την προετοιμασία νέων κανονισμών ή την αναθεώρηση 

των υφισταμένων.  

 

 

2.7.4 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες προβλέπονται 

από την ελληνική νομοθεσία, καταρτίζονται με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές και τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Οι δύο αυτές βασικές συνισταμένες 

δημιουργούν την ελληνική λογιστική πρακτική ή τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Εκτός αυτών, η παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα σε συνεργασία με τους 

επαγγελματικούς φορείς, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, συνεργάστηκαν με 

σκοπό τη σύνταξη λογιστικών κανόνων και την παροχή δυνατότητας ομοιόμορφης 

εφαρμογής αυτών των κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κανόνες αυτοί είναι τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Accounting 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

38 

Standards). Η καθιέρωση των Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα προβλέπεται με διάταξη του 

Ν.2992/20-3-2002 υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και προαιρετικά για τις λοιπές ανώνυμες εταιρίες.  

 Οι Ε&Σ που διενεργούνται από την 1/1/2004 από εισηγμένες εταιρίες 

αποτυπώνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις, με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. Λόγω της 

εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π., και ιδιαίτερα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Δ.Λ.Π. 3 

(συνενώσεις επιχειρήσεων), του Δ.Λ.Π. 22 (ενοποιήσεις επιχειρήσεων), του Δ.Λ.Π. 36 

(απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων) και του Δ.Λ.Π. 38 (άυλα περιουσιακά 

στοιχεία), αυξάνεται η διαφάνεια σχετικά με τις εξαγορές, γεγονός το οποίο προσδίδει 

στην αγορά την ευκαιρία καλύτερης κατανόησης του αντικειμένου και της λογικής της 

συναλλαγής καθώς και των προσδοκιών της Διοίκησης σχετικά με τη συναλλαγή. Η 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. έχει ως συνέπεια τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές όσον αφορά 

τις Ε&Σ επιχειρήσεων: 

ü Κατάργηση της μεθόδου συνένωσης συμφερόντων (συγχωνεύσεων). Σε όλες τις 

επιχειρηματικές συνενώσεις θα πρέπει πλέον να είναι αναγνωρίσιμος ο αγοραστής 

και η επιχειρηματική συνένωση να καταγράφεται ως εξαγορά.  

ü Ξεχωριστή αναγνώριση και αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

(intangible assets) της εξαγορασθείσας εταιρίας (π.χ. εμπορικά σήματα, 

πελατολόγιο, ανεκτέλεστες παραγγελίες, άδειες, συμβάσεις, λογισμικό κλπ).  

ü Αποτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρίας στη 

δίκαιη αξία τους, 

ü Η υπεραξία (goodwill) υπολογίζεται πλέον ως η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας 

του τιμήματος της εξαγοράς και της δίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτώνται, συμπεριλαμβανομένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων. 
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ü Κατάργηση της πρακτικής απόσβεσης και της άμεσης διαγραφής της υπεραξίας. Η 

υπεραξία πλέον υπόκειται μόνο σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης. 

ü Δημοσίευση λεπτομερών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις 

εξαγορές, τους λόγους για την προκύπτουσα υπεραξία και τους λόγους απομείωσης. 

ü Για σκοπούς ενοποίησης, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., η κάθε μητρική εταιρία πρέπει 

να ενοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις όλες τις εταιρίες στις οποίες ασκεί 

έλεγχο ή δεσπόζουσα επιρροή. Συνεπώς, παύει να ισχύει η μη ενοποίηση εταιριών 

λόγω μη-συναφούς αντικειμένου. 

Η αποτύπωση των Ε&Σ σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ενδέχεται να επηρεάσει τη 

στρατηγική των εξαγορών. Για το λόγο αυτό πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εκάστοτε εταιρίας να αναμιχθεί ενεργά στην εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 3 και να κατανοήσει 

τις συνέπειες στη στρατηγική των εξαγορών και στο πώς αυτές επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της εταιρίας.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία   

 

 Η εμπειρική προσέγγιση και παρουσίαση της εξαγοράς στην οποία 

προέβη ο όμιλος Μυτιληναίος και της συγχώνευσης της Vivartia ακολούθησε 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, σύμφωνα με τους στόχους της εργασίας, όπως αυτοί 

αναφέρονται στην εισαγωγή.  

Αρχικά, τέθηκαν ορισμένα κριτήρια προς εκπλήρωση προκειμένου να επιλεγούν 

οι εξεταζόμενες εταιρίες. Τα κριτήρια αυτά ήταν: α) οι εταιρίες να ανήκουν σε 

επιχειρηματικά ενεργούς κλάδους της οικονομίας, να υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον από 

τους επενδυτές για την παρακολούθηση των τεκταινόμενων στους εξεταζόμενους 

κλάδους της μεταλλουργίας (εξαγορά) και τροφίμων – ποτών (συγχώνευση), καθώς και 

να υπάρχουν περαιτέρω αναπτυξιακά στοιχεία στον κλάδο. β) Η ΕήΣ να προκάλεσε το 

ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού για κάποιο λόγο. Συγκεκριμένα, η εξαγορά που 

επιχείρησε ο όμιλος Μυτιληναίου προκάλεσε αίσθηση διότι η εξαγοραζόμενη εταιρία 

Αλουμίνιο της Ελλάδος αποκτήθηκε με 45% έκπτωση επί της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών της. Εξάλλου, η πενταπλή συγχώνευση των εταιριών «Δέλτα Συμμετοχών 

Α.Ε.», «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.», «Γενική Τροφίμων – Μπάρμπα 

Στάθης Α.Ε.», “Goody’s Α.Ε.” και “Chipita International Α.Ε.” από τις οποίες προήλθε 

η “Vivartia Α.Ε.” δημιούργησε το ισχυρότερο επιχειρηματικό σχήμα στον κλάδο σε ένα 

εύρος δραστηριοτήτων. Τρίτο κριτήριο που τέθηκε ήταν η διαδικασία ενοποίησης να 

έχει ολοκληρωθεί, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν δημοσιευμένα λογιστικά 
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στοιχεία τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ενοποίηση. Το τελευταίο κριτήριο απαιτούσε 

τουλάχιστον μια από τις εταιρίες, κατά περίπτωση, να είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, η μελέτη της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας των Ε&Σ αυτών έγινε με τη μέθοδο αξιολόγησης βάσει 

λογιστικών στοιχείων (accounting based operational performance evaluation). Οι λόγοι 

για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η ερευνητική μέθοδος είναι, καταρχάς, ότι η μελέτη 

των λογιστικών καταστάσεων των εταιριών παρέχει αξιόπιστα στοιχεία, καθώς οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ελέγχονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Πέραν τούτου, οι Οικονομικές 

Καταστάσεις των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για την 

ενημέρωσή τους και την εκτίμηση της αποδοτικότητας των εταιριών. Αποτελούν, με 

άλλα λόγια, μια έμμεση μέτρηση της δημιουργούμενης οικονομικής αξίας.  

Το ενημερωτικό δελτίο που ανακοινώθηκε η εξαγορά δημοσιεύθηκε το 2005. Ο 

ισολογισμός μετασχηματισμού ήταν για τη χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005. Για τα 2 

έτη πριν την εξαγορά, δηλαδή 2003 – 2004, πραγματοποιήθηκε ενοποίηση των 

Ισολογισμών και των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης της εξαγοράζουσας και 

της εξαγοραζόμενης εταιρίας, δημιουργώντας τις pro forma λογιστικές καταστάσεις 

τους. Έτσι, κατέστη δυνατό να συγκριθούν οι δείκτες ενδιαφέροντος πριν και μετά την 

εξαγορά. Για τα έτη 2005 – 2006 χρησιμοποιούνται οι δείκτες που εξάγονται από τις 

λογιστικές καταστάσεις του «νέου» Μυτιληναίου. 

Αντίστοιχα, το ενημερωτικό δελτίο που ανακοινώθηκε η συγχώνευση, 

δημοσιεύθηκε το 2006. Ο πρώτος ισολογισμός ήταν για τη χρήση 01.01.2006 – 

31.12.2006. Για τα 3 έτη πριν την συγχώνευση, δηλαδή 2003 – 2005, 

πραγματοποιήθηκε ενοποίηση των Ισολογισμών και των Καταστάσεων 

Αποτελεσμάτων Χρήσης της bidder και της target εταιρίας, δημιουργώντας τις pro 
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forma λογιστικές καταστάσεις τους. Έτσι, κατέστη δυνατό να συγκριθούν οι δείκτες 

ενδιαφέροντος πριν και μετά τη συγχώνευση. Για το έτος 2006 χρησιμοποιούνται οι 

δείκτες που εξάγονται από τις λογιστικές καταστάσεις της Vivartia. 

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων 

και τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βέβαια, τα 

συμπεράσματα εξήχθησαν υπό το πρίσμα ορισμένων περιορισμών, οι οποίοι θα πρέπει 

να  εξεταστούν από κοινού προκειμένου οι τελικές διαπιστώσεις της εν λόγω έρευνας 

να είναι αξιόπιστες και αντικειμενικές. Το γεγονός, λοιπόν, ότι εξετάστηκαν δύο μόνο 

περιπτώσεις – μία για κάθε μέθοδο – δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικών 

συμπερασμάτων για την de facto αποτελεσματικότητα της μιας από τις δύο μεθόδους 

ενοποίησης των επιχειρήσεων, παρά καταδεικνύει την τάση για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόσφατο της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας ΕήΣ για τις περιπτώσεις εταιριών που μελετούνται στην 

εργασία. Η περίπτωση της εξαγοράς μετρά δύο (2) έτη από την ολοκλήρωσή της, ενώ η 

περίπτωση της συγχώνευσης ένα (1) έτος. Δεν έχει παρέλθει, δηλαδή, η τριετία που, 

συνήθως, ορίζεται ως το αποφασιστικό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μια ΕήΣ έχει 

δείξει τα αποτελέσματά της. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε ενεργούς επιχειρηματικά κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 

για τους οποίους οι προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια διαγράφονται ιδιαίτερα 

ευοίωνες.  
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Κεφάλαιο 4: Περιγραφή της εξαγοράς μεταξύ της «Μυτιληναίος Α.Ε. – 

Όμιλος Επιχειρήσεων» και της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» 

 

 

4.1 Περίληψη Συναλλαγής  

 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2004, ο όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 

46% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας  «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» από 

την καναδική εταιρία Alcan. Η Alcan συμφώνησε στην πώληση του πλειοψηφικού 

πακέτου μετοχών της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» (συνολικό ποσοστό κατοχής 60,18%) 

για €69εκ. (€6,95 ανά μετοχή) ενώ επιπλέον ποσοστό 7% απέκτησαν οι κ.κ. Ευάγγελος 

και Ιωάννης Μυτιληναίος προς €10,5εκ. (από 3,5% έκαστος). Το γεγονός αυτό 

συνεπάγεται έκπτωση στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 29/12/2004 κατά 45%. Η 

λογική πίσω από την ενέργεια αυτή ήταν να αποφευχθεί η διατύπωση δημόσιας 

προσφοράς (tender offer) για την απόκτηση του 100% της «Αλουμίνιο της Ελλάδος».  

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο όμιλος Μυτιληναίος έπρεπε να 

προβεί στην ιδιωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 3% του αποκτηθέντος μεριδίου της 

«Αλουμίνιο της Ελλάδος» ως το τέλος Μαρτίου 2005, προκειμένου το συνολικό 

μερίδιο ιδιοκτησίας να είναι μικρότερο του 50%, όριο πάνω από το οποίο δίνεται η 

δυνατότητα ανακοίνωσης δημόσιας προσφοράς. 

Επιπλέον, η Alcan διέθετε τρίμηνο δικαίωμα πώλησης (put option) για το 

εναπομείναν ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» 

(7,18%), το οποίο μπορούσε να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τους δώδεκα (12) μετά 

την ολοκλήρωση της συμφωνίας το Μάρτιο του 2005. Η τιμή άσκησης είχε οριστεί στα 
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€6,95/μετοχή ενώ, επιπρόσθετα, ο όμιλος θα έπρεπε να αποδώσει τα αντίστοιχα 

μερίσματα για τη χρήση που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.  

Στη λήξη της περιόδου ισχύος του δικαιώματος πώλησης, και στην περίπτωση 

που η Alcan δεν το είχε ασκήσει, ο Μυτιληναίος αποκτούσε εξάμηνο δικαίωμα αγοράς 

(call option) για την απόκτηση του ποσοστού αυτού στην ίδια τιμή (€6,95/μετοχή). 

Παράλληλα, η Alcan ήταν και πάλι δικαιούχος των αντίστοιχων μερισμάτων της 

κλειόμενης χρήσης του έτους 2006. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή των 

μετοχών στα μέσα Μαρτίου 2005, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. 

 

 

4.2 Γιατί η Alcan πούλησε το μερίδιό της; 

 

 Η Alcan μετά την απόκτηση του Pechiney Group το 2003 επανεξέτασε τη 

λειτουργία ορισμένων μονάδων που προηγουμένως ανήκαν στην Pechiney Group για 

να διαπιστώσει αν πληρούν ορισμένα κριτήρια και αν είναι σύμφωνες με τη στρατηγική 

της. Τα κριτήρια που έθεσε η Alcan για την αξιολόγηση αυτών των μονάδων ήταν: α) 

το προφίλ κόστους των μεταλλουργείων (κόστος/τόνο παραγόμενου προϊόντος σε 

σχέση με τον τρέχοντα μέσο όρο της εταιρίας), β) η πρόσβαση σε ενέργεια χαμηλού 

κόστους και γ) η γειτονία με τις επιχειρήσεις διανομής.  

 Η «Αλουμίνιο της Ελλάδος» δε φαινόταν να ανταποκρίνεται σε αυτά τα 

κριτήρια για τους ακόλουθους λόγους: α) είναι τοποθετημένη στην κλίμακα υποδομών 

υψηλού κόστους της Alcan (ηλεκτρικό κόστος €24/MWh έναντι $8/MWh κατά μέσο 

όρο δραστηριοτήτων της Alcan), β) προκαλεί αποπροσανατολισμό της κερδοφορίας 

λόγω δανεισμού, γ) έχει σημαντικές ανάγκες για επενδύσεις, δ) δεν υπάρχει 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

45 

μεταλλευτική δραστηριότητα, επομένως ούτε ζήτηση για αλουμίνιο, στην εγγύς 

περιοχή του μεταλλουργείου και ε) η μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα του 

εργοστασίου έχει μικρή σημασία για τον όμιλο Alcan. 

Εναλλακτικά, η Alcan θα μπορούσε είτε να διατηρήσει την επένδυσή της και με 

βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) να κάνει σημαντικές επενδύσεις στην 

εργοστασιακή μονάδα του «Αλουμινίου της Ελλάδος», χωρίς όμως σημαντικά οφέλη 

εξοικονόμησης κόστους, είτε να ρευστοποιήσει την εταιρία, με όλα τα συνεπαγόμενα 

κόστη που ενέχει η ενέργεια αυτή. 

Έτσι λοιπόν, η διάθεση των μετοχών της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» έχει νόημα 

καθώς: α) δίνει τη δυνατότητα ήπιας εξόδου από τον όμιλο Alcan, β) ελαχιστοποιεί το 

ρίσκο που θα αναλάμβανε η Alcan σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και γ) 

εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.  

 

 

4.3 Τα οφέλη της εξαγοράς για τον Όμιλο Μυτιληναίος 

 

 Η συμφωνία με την Alcan ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τον όμιλο Μυτιληναίος 

σε διάφορους τομείς, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω. 

Α) Το συμβόλαιο της αλουμίνας 

 Παραδοσιακά, η «Αλουμίνιο της Ελλάδος» διέθετε το 90% της παραγωγής 

αλουμίνας (400.000 τόνοι) στην Pechiney ενώ το υπόλοιπο 10%  το πωλούσε στη spot 

αγορά. Τον Ιούλιο 2004, η «Αλουμίνιο της Ελλάδος» υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την 

Alcan σύμφωνα με το οποίο η «Αλουμίνιο της Ελλάδος» διέθετε 400.000 τόνους 

αλουμίνας στην Alcan στο 12,75% της τιμής του δείκτη LME και μέχρι 45.000 τόνους 

στη spot αγορά. Η Alcan, με τη σειρά της, διέθετε αυτούς τους 400.000 τόνους στη spot 
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αγορά ( η τιμή πώλησης στη spot αγορά κυμαίνεται γύρω στο 22,5% του δείκτη LME). 

Το συμβόλαιο αυτό είχε σκοπό να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέσο 

εξοικονόμησης φόρων για τη μητρική εταιρία, μέσω της μεταφοράς των τιμών. Υπό 

τους όρους της συμφωνίας εξαγοράς, το συμβόλαιο αυτό μεταβιβάστηκε στην εταιρία 

Μυτιληναίος με έναρξη ισχύος την 31η Μαρτίου 2005. Για τις ποσότητες που είχε ήδη 

αγοράσει η Alcan κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 (120.000 τόνοι), πλήρωσε περίπου 

€8,9 εκ. στον Μυτιληναίο.  

Β) Ενέργεια  

 Η απόκτηση της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» δημιούργησε σημαντικές συνέργιες 

στον τομέα της ενέργειας. Ο όμιλος Μυτιληναίος έγινε ο ηγέτης των ιδιωτικών 

επενδύσεων στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ πιο μπροστά από τους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Η μεταφορά του εργοστασίου του Βόλου στις νέες 

εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Βοιωτία καθώς και η κατασκευή ενός δεύτερου 

εργοστασίου δημιούργησε τις ακόλουθες συνέργιες: 

ü Μηδενικό τιμολόγιο μεταβίβασης (Ζώνη Β του Ελληνικού Συστήματος 

Μεταβίβασης) σε σύγκριση με το σημαντικό διαμεσολαβητικό κόστος που θα 

προέκυπτε αν το εργοστάσιο κατασκευαζόταν στο Βόλο. (Ο κύριος όγκος της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει χώρα στη Β.Ελλάδα ενώ η ζήτηση 

συγκεντρώνεται κυρίως στη Ν.Ελλάδα. Η λειτουργία ενός ακόμα εργοστασίου στο 

Βόλο θα σήμαινε κόστος €10,580MW/έτος αντί €5εκ./έτος για εργοστάσιο 

δυναμικότητας 480 MW). 

ü Γειτνίαση με τη θάλασσα, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητος ένας σταθμός ψύξης. 

ü Οφέλη από τις ήδη υπάρχουσες διασυνδέσεις της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» με το 

εθνικό δίκτυο. 

ü Οικονομίες κλίμακας στην προσφορά  αερίου (αυξημένη παραγωγή). 
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ü Εξοικονόμηση κόστους από τη λειτουργία και τη συντήρηση των δύο σταθμών 

παραγωγής στις ίδιες εγκαταστάσεις. 

Η μεταφορά του εργοστασίου του Βόλου στις εγκαταστάσεις της «Αλουμίνιο 

της Ελλάδος» στη Βοιωτία συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στον 

ανταγωνισμό, καθώς η εταιρία γίνεται ο κύριος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην κεντρική και νότια Ελλάδα, όπου και η ζήτηση είναι υψηλότερη. Ο Μυτιληναίος 

πρόκειται να ξεκινήσει συζητήσεις με το ελληνικό κράτος, με σκοπό τη μετατροπή της 

ισχύουσας άδειας παραγωγής ώστε να επιτρέπεται η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

εθνικό δίκτυο. Πρόκειται, συν τοις άλλοις, για μια ενέργεια που διασφαλίζει την εταιρία 

από την αυξανόμενη μεταβλητότητα που επικρατεί στις τιμές του αλουμινίου και, 

κατ’επέκταση, στην επιχειρηματική της δραστηριότητα. 

Γ) Άλλες παράμετροι της συμφωνίας  

 Πέρα από το συμβόλαιο της αλουμίνας, ο Μυτιληναίος διασφάλισε ορισμένα 

προνόμια από την Alcan που προσδίδουν στην επένδυση στην «Αλουμίνιο της 

Ελλάδος» μικρότερο ρίσκο. 

∗ Η Alcan θα προμηθεύει στην «Αλουμίνιο της Ελλάδος» 360.000 τόνους τροπικού 

βωξίτη για μια περίοδο 5 ετών στην τιμή των $28 (από τη Γκάνα) και $25 (από την 

Ινδία). Ο τροπικός βωξίτης χρησιμοποιείται στη «διαδικασία της εξομάλυνσης» 

κατά την παραγωγή της αλουμίνας. 

∗ Η Alcan θα προμηθεύσει στην «Αλουμίνιο της Ελλάδος» επιπλέον 630.000 τόνους 

τροπικού βωξίτη για 5 έτη (2007-2011) με προμήθεια 3%.  

∗ Η Alcan θα εξακολουθήσει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην «Αλουμίνιο της 

Ελλάδος», συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξειδικευμένου προσωπικού, υπό 

τους όρους της υπάρχουσας συμφωνίας. 
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∗  Η Alcan μπορεί, επίσης, να παρέχει, όποτε αυτό ζητηθεί από την «Αλουμίνιο της 

Ελλάδος», τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή των βιομηχανικών της σχεδίων. 

Δ) Συνέργιες για τη ΜΕΤΚΑ 

 Η ΜΕΤΚΑ θα αναλάβει την κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας για την «Αλουμίνιο της Ελλάδος». Το έργο αυτό προσέθεσε 

€200εκ. στον κατάλογο ανεκτέλεστων εργασιών της εταιρίας στο τέλος Απριλίου 2005. 

 

 

4.4 Όροι της εξαγοράς  

 

 Η «Αλουμίνιο της Ελλάδος» ενοποιήθηκε ολικά για την περίοδο 1/1/2005 – 

31/12/2005 και συνεισέφερε στον όμιλο θετική μεταβολή στον κύκλο εργασιών του 

κατά  €302,7 εκ. ή ποσοστό 40,50%, στα καθαρά λειτουργικά προ φόρων κέρδη (EBIT) 

κατά ποσό €71,09 εκ. ή ποσοστό 44,8%, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά €407 εκ. ή 

ποσοστό 57,5%.  

 Από την εξαγορά προέκυψε έσοδο (αρνητική υπεραξία) ποσού €136.959.643, η 

οποία προσδιορίσθηκε ως εξής: 

 

Υπολογισμός υπεραξίας από την εξαγορά 

Ημερομηνία εξαγοράς 1/1/2005 

Αποκτηθέν ποσοστό  46% 

Τεμάχια (Σύνολο) 21.578.040 

Αγορά τεμαχίων 9.925.900 

Ονομαστική αξία (τεμάχιο) €10,58 
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Τιμή αγοράς (τεμάχιο) €6,95 

Τίμημα Αγοράς Μετοχών  

Μετρητά που πληρώθηκαν €59.059.105 

Άμεσες δαπάνες εξαγοράς €1.561.711 

Συνολικό τίμημα απόκτησης €60.620.816 

Μείον: Εύλογη αξία περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων εταιρίας 

€197.580.459 

Έσοδο από απόκτηση θυγατρικής €136.959.643 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ο Όμιλος προχώρησε σε επιπλέον αγορές μετοχών 

της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» από όπου προέκυψε επιπλέον έσοδο (αρνητική 

υπεραξία) ποσού €506.045, με συνέπεια κατά τη διάρκεια της χρήσης να αναγνωριστεί 

συνολικά σαν έσοδο (αρνητική υπεραξία) ποσό €137.465.657. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν από τον Όμιλο κατά την απόκτηση της Εταιρίας ήταν τα ακόλουθα: 

 

Μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

Ποσά σε € Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 

Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 

274.910.762 274.910.762 

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 

4.381.977 4.381.977 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις 

1.440.274 1.440.274 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

50 

Χρημ/κά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση 

5.469.676 5.469.676 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις 

122.551 122.551 

Αποθέματα  47.601.770 47.601.770 

Πελάτες και λοιπές 

εμπορικές απαιτήσεις 

56.019.144 56.019.144 

Λοιπές απαιτήσεις 54.086.556 54.086.556 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

114.030.364  114.030.364  

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 

(3.403.920) (3.403.920) 

Υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 

(38.179.875) (38.179.875) 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

(4.849.353) (4.849.353) 

Προβλέψεις  (17.574.815) (17.574.815) 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 

(17.839.927) (17.839.927) 

Τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις 

(31.246.560) (31.246.560) 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

(15.440.106) (15.440.106) 
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Δικαιώματα μειοψηφίας  (2.691) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   429.528.518 

Ποσοστό συμμετοχής  46% 

Εύλογη αξία  197.580.459 

 

Ο όμιλος ενοποίησε το «Αλουμίνιο της Ελλάδος» από την 1/1/2005, 

ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο της εταιρίας3. Ο έλεγχος της 

«Αλουμίνιο της Ελλάδος» θεμελιώθηκε βάση του προσυμφώνου αγοράς με ημερομηνία 

28/12/2004 με την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η τελική 

έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15/3/2005 (Τυπική – Νομική ημερομηνία 

εξαγοράς) κατέστησε αυτομάτως το προσύμφωνο σε τελικό συμφωνητικό αγοράς. Ο 

όμιλος Μυτιληναίου από την 1/1/2005 ξεκίνησε ουσιαστικά να κατευθύνει την 

οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της επιχείρησης «Αλουμίνιο της Ελλάδος 

Β.Ε.Α.Ε.» και της θυγατρικής της «Δελφοί – Δίστομον Α.Μ.Ε.» έχοντας τον 

ουσιαστικό έλεγχο στην έγκριση, επικύρωση και διαχείριση των εμπορικών τους 

συμφωνιών (πωλήσεις – αγορές).  

 Στις 31/12/2005 υπήρχαν στον όμιλο 31.015 μέτοχοι. Με βάση το μετοχολόγιο 

της εταιρίας την 31/12/2005,οι κυριότεροι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι εξής:  

 

Κυριότεροι μέτοχοι Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. 

Μέτοχοι  Αριθμός μετοχών (%) 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 

του Γεωργίου 

7.521.615 18,56 

                                                 
3 Έλεγχος είναι το δικαίωμα να κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας οντότητας ή 
επιχείρησης, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. 
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Ιωάννης Μυτιληναίος 

του Γεωργίου 

7.498.408 18,51 

Morgan Stanley & Co 

International Ltd 

2.054.381 5,07 

Νομικά πρόσωπα 

εξωτερικού 

5.540.976 13,67 

Νομικά πρόσωπα 

εσωτερικού 

5.424.276 13,38 

Φυσικά πρόσωπα 12.480.684 30,81 

Σύνολο  40.520.340 100,00  

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς ήταν 62,93%. 

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί το ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό των ξένων και ελλήνων 

θεσμικών επενδυτών, αποτέλεσμα των προσπαθειών της Διοίκησης και του τμήματος 

Επενδυτικών Σχέσεων για την αρτιότερη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρίας. 

Πίνακας κατανομής μετόχων  

Μέτοχοι με λιγότερες από 100 μετοχές 14.828 

Μέτοχοι από 100 έως 500 μετοχές 11.953 

Μέτοχοι από 500 έως 1.000 μετοχές 2.326 

Μέτοχοι από 1.000 έως 2.000 μετοχές 992 

Μέτοχοι από 2.000 έως 5.000 μετοχές 573 

Μέτοχοι με περισσότερες από 5.000 

μετοχές 

343 

Σύνολο  31.015 
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Κεφάλαιο 5: Μελέτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της 

εξαγοράς με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες 

 

 

Η μελέτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης εξαγοράς 

έγινε με τη μέθοδο αξιολόγησης βάσει λογιστικών στοιχείων (accounting based 

operational performance evaluation). Κατά την εκτίμηση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας την εν λόγω εξαγοράς συνυπολογίζονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι: 

(1) ο κύκλος των εμπορευμάτων (i.e. μια απότομη πτώση στις τιμές των βασικών 

μετάλλων, επηρεάζει άμεσα τα κέρδη της «Αλουμίνιο της Ελλάδος»), (2) η 

μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου (€ / $), (3) οι 

καθυστερήσεις στην απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

προκειμένου να προστατευθεί ο κρατικός παροχέας (Δ.Ε.Η.) και (4) ο κίνδυνος που 

ενέχει η διαδικασία ενοποίησης της «Αλουμίνιο της Ελλάδος».  

 Το ενημερωτικό δελτίο στο οποίο ανακοινώθηκε η εξαγορά δημοσιεύθηκε το 

2005. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού ήταν για τη χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005. 

Προκειμένου τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν για την αποτελεσματικότητα της 

εξαγοράς να είναι ασφαλή και αξιόπιστα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει σύγκριση των 

δεικτών τόσο πριν όσο και μετά τη συγχώνευση. Τα στοιχεία που υπάρχουν 

δημοσιευμένα και για τις δύο εταιρίες δίνουν τη δυνατότητα η σύγκριση των δεικτών 

να ξεκινήσει δύο έτη νωρίτερα, δηλαδή από το έτος 2003. Για τα έτη αυτά έγινε 

ενοποίηση των Ισολογισμών και των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης των δύο 

εταιριών και δημιουργήθηκαν οι pro forma λογιστικές καταστάσεις τους, ούτως ώστε 

να προκύψουν συγκρίσιμα στοιχεία για τους δείκτες ενδιαφέροντος. Για τα έτη 2005 – 
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2006 χρησιμοποιούνται οι δείκτες που εξάγονται από τις λογιστικές καταστάσεις της 

νέας εταιρίας.  

 

 

5.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

5.1.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας   

 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Ρ. 1,89 1,31 1,75 1,22 

 

Ο δείκτης κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα όλα τα έτη, αν και παρουσιάζει 

αυξομειώσεις από έτος σε έτος. Αξιοσημείωτη είναι η αύξησή του το 2005, έτος 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαγοράς, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των 

απαιτήσεων της νέας εταιρίας από τους πιστωτές της (2004: €191,4 εκατ., 2005:€312,4 

εκατ.), αλλά και στη βελτίωση της ταχύτητας είσπραξης από τους πελάτες. Η πτώση 

της τιμής του δείκτη το 2006 οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων 

της εταιρίας (2005: €62,7 εκατ., 2006: €15,37 εκατ.). 

 

5.1.2 Δείκτης άμεσης ρευστότητας  

 2003 2004 2005 2006 

Α.Α.Ρ. 1,34 1,04 1,24 0,71 

 

 Ο δείκτης ακολουθεί την αυξομειωτική πορεία του δείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας. Παρατηρείται πως το έτος πραγματοποίησης της εξαγοράς ο δείκτης 
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εμφανίζεται βελτιωμένος, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των απαιτήσεων της 

νέας εταιρίας, όπως και προηγουμένως, ενώ το πρώτο έτος που ακολουθεί την εξαγορά 

η εταιρία εμφανίζει έλλειψη στα ταμειακά της διαθέσιμα, σημείο που κρίνεται άξιο 

προσοχής όσον αφορά στη μετέπειτα εξέλιξη του δείκτη.  

 

 

5.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

5.2.1 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων   

(ημέρες) 2003 2004 2005 2006 

Α.Τ.Ε.Α.  n/a  189  125 127 

 

 Το 2005 ο δείκτης είσπραξης των απαιτήσεων του Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. 

εμφανίζεται αρκετά βελτιωμένος σε σχέση με τα έτη που προηγούνται της εξαγοράς, 

παρόλο που τα απόλυτα μεγέθη είναι μεγαλύτερα. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, ο 

δείκτης εμφανίζει ικανοποιητικές τιμές όλα τα έτη κυμαινόμενος σε διάστημα περίπου 

4 – 6,5 μηνών αναμονής από τη στιγμή που γίνεται η πώληση των εμπορευμάτων μέχρι 

τη στιγμή που εισπράττονται οι συνολικές απαιτήσεις της επιχείρησης.  

 

5.2.2 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Υποχρεώσεων 

(ημέρες) 2003 2004 2005 2006 

Α.Τ.Ε.Υ. n/a 396  254 305 

 

 Ο δείκτης αυτός αποτελεί αξιοσημείωτο σημείο της επιχείρησης. Η επιχείρηση 

χρειάζεται 8 – 13 μήνες για την εξόφληση των υποχρεώσεών της στους πιστωτές της, 
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διάστημα που κρίνεται μεγάλο. Η εμφανής πτώση του δείκτη το 2005 οφείλεται στην 

έγκαιρη εξόφληση των απαιτήσεων της εταιρίας από τους πελάτες της, φαινόμενο που 

δεν επαναλήφθηκε το επόμενο έτος. Εμφανίζεται, γενικά, μια τάση αδυναμίας της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που οφείλεται, κατά πρώτο λόγο, 

στην υποχρέωση αποπληρωμής κοινοπρακτικού δανείου ύψους $100 εκ.  

 

5.2.3 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων  

(ημέρες) 2003 2004 2005 2006 

Α.Τ.Κ.Α.  n/a 89  66 104 

 

 Το έτος πριν την πραγματοποίηση της εξαγοράς ο δείκτης βρίσκεται στο 

χαμηλότερό του σημείο, δηλαδή η επιχείρηση έχει μειώσει σε 66 ημέρες το διάστημα 

που τα αποθέματά της παραμένουν στις αποθήκες της. Το επόμενο έτος ο χρόνος 

διακράτησης των αποθεμάτων αυξάνεται κατά 57,5%, γεγονός που οφείλεται στη 

μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων της εταιρίας σε απόλυτα μεγέθη ως συνέπεια της 

ενοποίησης δύο επιχειρήσεων. Ωστόσο, σαφή συμπεράσματα για την πορεία του δείκτη 

μπορούν εξαχθούν μόνο μέσα από τη σύγκριση του μέσου όρου του κλάδου και 

ιδιαίτερα των «κοντινών» ανταγωνιστών της εταιρίας.  

 

5.2.4 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων  

 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Τ.Π. 0,35 0,91 0,86  1,06 

 

 Θετικά φαίνεται να επιδρά η εξαγορά στο δείκτη αυτό, καθώς παίρνει σταδιακά 

όλο και μεγαλύτερη τιμή για τα έτη που εξετάζονται. Η προσθήκη στον Όμιλο 
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Μυτιληναίου μιας εταιρίας με έντονη δραστηριότητα φαίνεται να έχει επίδραση τόσο 

στις πωλήσεις του ομίλου όσο και στη χρήση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του.  

Άλλωστε, ο όμιλος έχει επενδύσει στις εγκαταστάσεις του για την υποστήριξη των νέων 

επενδυτικών του έργων (εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στον Άγιο 

Νικόλαο Βοιωτίας). Εξάλλου, ο δείκτης λαμβάνει τη χαμηλότερη τιμή του το 2003, 

κυρίως λόγω της μειωμένης επενδυτικής δραστηριότητας του ομίλου σε πάγια στοιχεία. 

Από το 2004, όμως, ακολουθώντας την τάση της εποχής ο Μυτιληναίος άλλαξε 

επενδυτικό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του δείκτη.  

 

5.2.5 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (ROA)   

 2003 2004 2005 2006 

ROA 1,68 1,8 1,60 1,62 

 

 Ο δείκτης κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα κάθε έτος, με εξαίρεση το 2004 που 

ανέρχεται στο 1,8. Ο όμιλος κατορθώνει να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα 

περιουσιακά του στοιχεία, διατηρώντας μάλιστα σταθερή την απόδοσή τους από έτος 

σε έτος. Σε γενικές γραμμές, η αποδοτικότητα του δείκτη κρίνεται ικανοποιητική ενώ 

είναι συμβατή και με την πορεία του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων.  
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5.3 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

5.3.1 Μικτό Περιθώριο Κέρδους  

 2003 2004 2005 2006 

Α.Μ.Π.Κ. 0,21 0,20 0,22 0,25 

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου κρίνεται ικανοποιητικό για τον κλάδο, 

δεδομένου ότι ασκεί κυρίως εμπορική δραστηριότητα, όπου – λόγω των συμφωνιών 

που έχει υπογράψει – διαθέτει πρόσβαση σε φθηνές πηγές προμήθειας πρώτων υλών 

και προϊόντων. Ο μέσος όρος του δείκτη για τα έτη πριν την εξαγορά είναι 21%, ενώ 

για το έτος που ακολουθεί ανέρχεται στο 25%, λόγω της μεγαλύτερης ποσοστιαίας 

αύξησης των πωλήσεων του ομίλου σε σχέση με το κόστος πωληθέντων του. Έχοντας 

αυτό ως ένδειξη, εξάγεται ως συμπέρασμα πως η εξαγορά μάλλον θα οδηγήσει σε 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τον όμιλο τα επόμενα έτη.  

 

5.3.2 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους   

 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Π.Κ. 0,04 0,06 0,35 0,19 

 

 Όσον αφορά το καθαρό περιθώριο κέρδους, ο δείκτης παρουσιάζει έντονες 

διακυμάνσεις από το 2004 και έπειτα (από 6% το 2004 αυξάνεται σε 35% το 2005 ενώ 

μειώνεται αισθητά σε 19% το επόμενο έτος). Ο δείκτης αυτός μοιάζει με τον 

προηγούμενο με τη μόνη διαφορά ότι συνυπολογίζονται και οι καταλογισθέντες τόκοι 

που κατέβαλε η εταιρία κάθε έτος. Η πολύ μεγάλη αύξηση του δείκτη το 2005, έτος 

ολοκλήρωσης της εξαγοράς, αποδίδεται στην εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων 
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(αύξηση 136%), μέγεθος που υποσκέλισε την αύξηση των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της εταιρίας (25,7%). Η μείωση του περιθωρίου το 2006, αποτελεί 

σημάδι μελλοντικής σταθεροποίησης των εταιρικών μεγεθών, καθώς όλα τα μεγέθη 

που επιδρούν στη διαμόρφωση του δείκτη αυτού εμφανίζουν διορθωτική συμπεριφορά 

μετά την εντυπωσιακή αύξηση του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, στην περίπτωση 

αυτή δε μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το αν και κατά πόσο η πορεία 

του δείκτη οφείλεται στην διαδικασία εξαγοράς ή στα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας.  

 

5.3.3 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 2003 2004 2005 2006 

ROE 0,04 0,087 0,36 0,2 

 Ο δείκτης αυτός ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία ως το 2005, γεγονός που 

καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση διαχειρίζεται τα 

κεφάλαια των ιδιοκτητών της . Ο δείκτης ROE επηρεάζεται από τις επιλογές της 

διοίκησης όσον αφορά στην αναλογία ιδίων και δανειακών κεφαλαίων καθώς και στο 

συνολικό ύψος των κεφαλαίων της. Έτσι, λοιπόν, λόγω της αύξησης των δανειακών 

υποχρεώσεων της εταιρίας, ως συνέπεια της εξαγοράς της «Αλουμίνιο της Ελλάδος 

Β.Ε.Α.Ε.», ο δείκτης εμφανίζει μειωμένη τιμή το πρώτο έτος που ακολούθησε τη 

διαδικασία αυτή. Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση του δείκτη κρίνεται 

ικανοποιητική.  

 

5.3.4 Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων (R.O.C.E.) 

 2003 2004 2005 2006 

R.O.C.E. 0,25 0,85 8,5 5,6 
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 Ανάλογη με τον προηγούμενο δείκτη είναι και η πορεία του δείκτη της 

αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός μετρά 

την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης ανεξάρτητα από την πηγή της 

προέλευσής τους. Μετά την εξαγορά ο δείκτης μειώνεται, κυρίως λόγω της μείωσης 

των καθαρών κερδών της επιχείρησης (εμφανίζονται στον αριθμητή του δείκτη), που με 

τη σειρά τους επηρεάζονται από τις αυξημένες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης.  

 

 

5.4 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας  

 

5.4.1 Δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια   

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Ξένα/Ίδια 

Κεφάλαια 

0,8 1,4 0,66 0,75 

 

 Με εξαίρεση το 2004, ο δείκτης εμφανίζει τιμές μικρότερες της μονάδας και 

αυτό συνεπάγεται ότι οι φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα 

κεφάλαια από τους πιστωτές. Το 2004 ο δείκτης εμφανίζεται μεγαλύτερος της μονάδας 

λόγω των αυξημένων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων τη χρονιά εκείνη. Γενικά, ο 

δείκτης δίνει την εντύπωση μιας ασφαλούς επιχείρησης που μπορεί να προσελκύσει 

εξωτερικούς επενδυτές χάρη στο περιθώριο ασφαλείας που παρέχει, γεγονός που 

κρίνεται θετικά δεδομένης της προγραμματισμένης επενδυτικής δραστηριότητας της 

εταιρίας.  

 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

61 

5.4.2 Δείκτης Κάλυψης Τόκων  

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Τ. 8,7 3,52 8,9 13,8 

 

Η εξέλιξη του δείκτη για τον Μυτιληναίο παρουσιάζει διακυμάνσεις. Κατά το 

χρονικό διάστημα 2003 – 2004, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου διατηρήθηκαν 

σε υψηλά σχετικά επίπεδα, σε σχέση με τα αποτελέσματα. Το γεγονός οφείλεται, 

κυρίως, σε πράξεις επί χρηματοοικονομικού προϊόντος με σκοπό την αντιστάθμιση 

κινδύνου (hedging) από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Κατά μέσο 

όρο, τα έτη μετά την εξαγορά η εταιρία είναι σε θέση να καλύπτει πιο άνετα τους 

τόκους των δανείων της σε σχέση με τα έτη πριν την εξαγορά. Συνεπώς, επιτυγχάνεται 

χρηματοοικονομική συνέργια για την εταιρία.  

 

 

5.5 Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 

5.5.1 Αριθμοδείκτης Κερδών ανά Μετοχή (Earnings Per Share, EPS)  

(€) 2003 2004 2005 2006 

EPS  0,0000001 0,0000002 0,0000059 0,0000032 

 

Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την αύξηση της τιμής της μετοχής και τη δημιουργία υπεραξίας στους 

μετόχους, γεγονός που φαίνεται να επιτυγχάνει η εταιρία με μικρά και σταθερά βήματα.  

 

 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

62 

5.5.2 Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή 

 2003 2004 2005 2006 

P/E  20,8 32 2,16 8,5 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα έτη προ της εξαγοράς χαρακτηρίζονται από 

τη μειωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών απέναντι στις δραστηριότητες της εταιρίας. 

Εντούτοις, το έτος πραγματοποίησης της εξαγοράς ακολουθείται από μεταστροφή των 

αντιλήψεων των επενδυτών σχετικά με την πραγματοποίηση της  στρατηγικής κίνησης 

του Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε., αποτέλεσμα που προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστεί 

κανείς το ρίσκο που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση. Παρόλα αυτά, το επόμενο έτος 

φαίνεται πως το επενδυτικό κοινό αρχίζει να αμφιταλαντεύεται ξανά. Η εκτίμηση είναι 

πως πρόκειται για προσωρινή δυσπιστία του κοινού, το οποίο αντιδρά απέναντι στους 

κινδύνους που συνεπάγεται η διαδικασία ενοποίησης της «Αλουμίνιο της Ελλάδος».  

 

5.5.3 Αριθμοδείκτης Μερισματικής Απόδοσης 

 2003 2004 2005 2006 

Μερισματική 

Απόδοση 

0,02 0,06 0,035 0,027 

 

Διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει αρχικά ο δείκτης αυτός για την 

ελκυστικότητα επένδυσης στον όμιλο Μυτιληναίου. Η μειωμένη τιμή του δείκτη που 

καταγράφηκε το 2005, μειώθηκε ακόμη περισσότερο το επόμενο έτος (2005: 3,5% , 

2006: 2,7%). Η πορεία αυτή μόνο αποθαρρυντική μπορεί να είναι για την εταιρία, 

ωστόσο μια προσεκτικότερη ματιά ξεδιαλύνει το τοπίο. Κατά το 2006, ο όμιλος 

παρουσίασε μειωμένη κερδοφορία κατά 38,6% σε σχέση με το 2005. Το γεγονός αυτό 
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σε συνδυασμό με την καταβολή υψηλότερου μερίσματος κατά 50% δίνει την επιθυμητή 

εξήγηση. Ο λόγος, εξάλλου, για τον οποίο ο όμιλος προέβη στην ενέργεια καταβολής 

υψηλότερου μερίσματος είναι η επιθυμία της διοίκησης να διατηρηθούν ικανοποιημένοι 

οι υπάρχοντες μέτοχοι της επιχείρησης στην παρούσα φάση.  

 

 

5.6 Λειτουργικοί Αριθμοδείκτες 

 

5.6.1 Payout Ratio 

 2003 2004 2005 2006 

Payout Ratio 0,4 2 0,076 0,23 

 

 Ο δείκτης για την εταιρία αυξομειώνεται ανάλογα με το μέρισμα που αποδίδει 

στους μετόχους της. Η εταιρία δε φαίνεται να έχει προχωρήσει προς το παρόν προς την 

υιοθέτηση πάγιας πολιτικής στη διανομή μερίσματος, παρά τις εξαγγελίες της.  

 

5.6.2 Εξέλιξη Πωλήσεων  

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Πωλήσεις  278 311,21 734,4 843,3 

  

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου προέρχεται, πρωτίστως, από την εμπορική 

δραστηριότητα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πωλήσεις της εταιρίας μετά την εξαγορά 

παρουσιάζουν αύξηση, που οφείλεται στην άνοδο των τιμών στα μέταλλα (τόσο στο 

LME, όσο και στην ελεύθερη αγορά). Εξάλλου, η μεγάλη διαφορά σε απόλυτους 

αριθμούς είναι αποτέλεσμα της συγκυριακής ανόδου της ισοτιμίας του δολαρίου. Ο 
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όμιλος Μυτιληναίος με την εξαγορά της Αλουμίνιο της Ελλάδος δημιούργησε 

συνέργιες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του και ιδιαίτερα στην παραγωγή 

αλουμινίου με το συμβόλαιο της αλουμίνας της Alcan και στον τομέα της ενέργειας με 

την από κοινού ανάληψη της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

 

5.6.3 Εξέλιξη Κερδών προ Τόκων και Φόρων (EBIT) 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

EBIT 31,4 35,1 137,5 163,8 

  

Το EBIT του Μυτιληναίου καταγράφει αυξητική τροχιά από έτος σε έτος και 

αυτό αποδίδεται στην αυξητική πορεία των πωλήσεων του ομίλου. Ιδιαίτερη μνεία 

πρέπει να γίνει για το έτος 2005, όπου το EBIT του ομίλου κυριολεκτικά εκτοξεύεται. 

Η πορεία, όμως, είναι απόλυτα φυσιολογική, αν υπολογίσει κανείς τις συνέργιες που 

επιτυγχάνει ο όμιλος με την εξαγορά της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» και τη θετική 

μεταβολή που επέφερε στα περισσότερα μεγέθη της επιχείρησης.  

 

5.6.4 Εξέλιξη Κερδών Προ Φόρων (EBT)   

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

EBT 27,8 29,3 294,05 204,3 

  

Τα κέρδη προ φόρων για τον Μυτιληναίο αυξάνονται συνεχώς μέχρι το 2005. Ο 

μακροπρόθεσμος δανεισμός κινήθηκε μέσα σε ανεκτά για την εταιρία όρια, από τη 

στιγμή μάλιστα που προορίζεται για την χρηματοδότηση των επενδυτικών 

δραστηριοτήτων της εταιρίας και όχι για κάλυψη εκκρεμοτήτων. Η μείωση του δείκτη 
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το 2006 οφείλεται στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρίας κατά το 

έτος αυτό, ένδειξη ορθής και έγκαιρης αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.  

 

5.6.5 Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσμάτων 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Καθαρά 

Αποτελέσματα  

10,2 20,2 256,2 157,3 

  

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας είναι θετικά κατά τη διάρκεια των 

εξεταζόμενων χρονικών περιόδων, ακολουθώντας ανοδική πορεία μέχρι το 2005. Το 

πρώτο έτος που ακολουθεί την εξαγορά καταγράφεται μείωση της τάξης του 38%. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται στην αλματώδη αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης 

(αύξηση της τάξης του 240%), καθώς το κόστος πωληθέντων, τα διοικητικά έξοδα και 

οι αποσβέσεις κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Από την άλλη, δεν πρέπει να 

παραγνωριστεί το γεγονός της εντυπωσιακής αύξησης του εν λόγω μεγέθους το 

προηγούμενο έτος (2005: + 1.168%), αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων που 

προήλθε ως φυσικό επακόλουθο του σωστού στρατηγικού σχεδιασμού για τη συνένωση 

των δύο επιχειρησιακών ομίλων. Ίσως, λοιπόν, να πρόκειται για επαναφορά όλων των 

μεγεθών σε «φυσιολογικά» επίπεδα μετά την έκρηξη που προκάλεσε η εξαγορά.  

 

5.6.6 Εξέλιξη Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης  

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Ε.Κ.Κ.Κ. 34,03 87,2 240,27 107,75 
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Ο δείκτης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης είναι πάντα θετικός ακολουθώντας 

ανοδική πορεία μεταξύ 2003 – 2005. Η εντυπωσιακή αύξηση από το 2004 στο 2005 

οφείλεται στην αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(+92,5%) σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (+55%), κάτι το οποίο δε 

συνέβη το 2006 (5,98% έναντι 33,2% αντίστοιχα) και για αυτό ο δείκτης εμφανίζει 

μείωση της τάξης του 55%.  

 

5.6.7 Εξέλιξη Καθαρών Λειτουργικών Ταμειακών Ροών 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Ε.Κ.Λ.Τ.Ρ. 70,6  34,97 61,58 46,09 

 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Μυτιληναίου μειώνονται σχεδόν κατά το 

ήμισυ  από το 2003 στο 2004, μείωση που αποδίδεται στις αυξημένες βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» και ιδιαίτερα λόγω της ανάγκης εξόφλησης 

των προμηθευτών της εταιρίας, αλλά και της αποπληρωμής του κοινοπρακτικού 

δανείου ύψους $100 εκ. Το 2005 το μέγεθος ανακάμπτει και πάλι σημαντικά, ενώ το 

2006 σημειώνει εκ νέου μείωση ως απόρροια του κόστους που συνεπάγεται η 

διαδικασία εξαγοράς.  
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5.6.8 Εξέλιξη Μετοχής σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη και Δείκτη FTSE/ASE Mid 

40 

 

 

 

 

 

   

 

 

Η σημαντική αποδοτικότητα του ομίλου και οι θετικές διαφαινόμενες 

προοπτικές για το μέλλον αποτυπώθηκαν με ενάργεια και στην πορεία της τιμής της 

μετοχής, η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο, κινούμενη συνεχώς πάνω από το 

γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου αλλά και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 
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Κεφάλαιο 6: Περιγραφή της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. λόγω συγχώνευσης με 

απορρόφηση των εταιριών Goody’s Α.Ε. , Γενική Τροφίμων Α.Ε., 

Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. και Chipita International 

Α.Ε.  

 

 

6.1 Γενικά Στοιχεία Συγχώνευσης  

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της απορροφώσας εταιρίας Δέλτα 

Συμμετοχών Α.Ε. που έγινε την 1/6/2006, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και μετά από ακρόαση της σχετικής έκθεσης αυτού, ενέκρινε το Σχέδιο 

Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.) δια απορρόφησης των εταιριών «Goody’s Α.Ε.», 

«Γενική Τροφίμων Α.Ε.», «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.» και «Chipita 

International Α.Ε.» από τη Δέλτα Συμμετοχών. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση 

παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,26% του συνόλου των μετοχών της 

απορροφώσας. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 100% του συνόλου των μετόχων που 

εκπροσωπήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Η συγχώνευση και όλες οι σχετικές νόμιμες ενέργειες για την υλοποίησή της 

εγκρίθηκαν, επίσης, και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 

Goody’s Α.Ε. που έγινε στις 2/6/2006, στην οποία εκπροσωπήθηκε το 79,79% των 

μετόχων. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 100% του συνόλου των μετόχων που 

εκπροσωπήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρομοίως για την εταιρία Γενική 

Τροφίμων Α.Ε. στην οποία εκπροσωπήθηκε το 81,79% των μετόχων, για την εταιρία 
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Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. στην οποία εκπροσωπήθηκε το 100% των 

μετόχων και για την εταιρία Chipita International Α.Ε. στην οποία εκπροσωπήθηκε τι 

67,94% των μετόχων. 

 Η παρούσα διαδικασία, λοιπόν, αφορά τη συγχώνευση με απορρόφηση των 

εταιριών: 

Ø Με την επωνυμία «Goody’s Α.Ε. – Οργάνωση Επισιτιστικών & Εστιατορικών 

Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «Goody’s» (εφεξής Goody’s) 

Ø Με την επωνυμία «Γενική Τροφίμων Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Μπάρμπα – 

Στάθης Α.Ε.» (εφεξής Γενική Τροφίμων) 

Ø Με την επωνυμία «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.» και το διακριτικό 

τίτλο «Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.» (εφεξής Δέλτα Γάλακτος) 

Ø Με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τυποποιημένων 

Τροφών» και το διακριτικό τίτλο «Chipita International» (εφεξής Chipita) 

από την εταιρία με την επωνυμία «Δέλτα Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.» και το διακριτικό 

τίτλο «Δέλτα Holding Α.Ε.» (εφεξής Δέλτα Συμμετοχών). 

 Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης η επωνυμία της Δέλτα 

Συμμετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της από 1/6/2006 Γενικής Συνέλευσης 

τροποποιήθηκε σε «Vivartia Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Προϊόντων 

Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης» και διακριτικό τίτλο «Vivartia  Α.Ε.». 

 Πριν από τη συγχώνευση των πέντε (5) εταιριών, η Δέλτα Συμμετοχών 

συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο των τριών εκ των τεσσάρων απορροφώμενων 

εταιριών ως εξής: 

∗ Στο μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s με ποσοστό 71,05% 

∗ Στο μετοχικό κεφάλαιο της Γενική Τροφίμων με ποσοστό 81,71% 
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∗ Στο μετοχικό κεφάλαιο της Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. με 

ποσοστό 100%. 

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 

του Ν.2166/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 και 69-

77 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο 

Σ.Σ.Σ. που υπεγράφη στις 24 Μαρτίου 2006. Συγκεκριμένα, η συγχώνευση 

διενεργήθηκε με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των 

συγχωνευόμενων εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντες από 

31/12/2005 οικείους ισολογισμούς μετασχηματισμού, τα δε στοιχεία των 

απορροφώμενων εταιριών μεταφέρθηκαν ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας 

εταιρίας. 

Ειδικά, όσον αφορά την 3η απορροφώμενη εταιρία Δέλτα Γάλακτος, της οποίας  

η απορροφώσα εταιρία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, 

εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 («Απορρόφηση 

εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της») σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993.  

Ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε από πιστωτές των συγχωνευόμενων 

εταιριών διαρκούσης της προθεσμίας του άρθρου 70 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Τηρήθηκαν όλες οι κατά το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες, διατυπώσεις, 

ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και προθεσμίες, όπως ορίζονται και δόθηκε η δυνατότητα 

στους μετόχους και τους πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιριών να λάβουν εγκαίρως 

γνώση για τη διαδικασία συγχώνευσης. Τηρήθηκε η διαδικασία και πληρούνται οι 

σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 289 του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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Η συγχώνευση των Goody’s, Γενική Τροφίμων και Δέλτα Γάλακτος δε συνιστά 

συγκέντρωση επιχειρήσεων υπό την έννοια του άρθρου 4 του Ν.703/1977, καθώς 

πρόκειται για ενδο-ομιλική αναδιάρθρωση και όχι συγκέντρωση ανεξάρτητων μεταξύ 

τους επιχειρήσεων, συνεπώς δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Η συγχώνευση με την Chipita εγκρίθηκε με την από 10 Ιουλίου 2006 απόφαση της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 314/V/2006. 

 

 

6.2 Όροι της Συγχώνευσης 

 

Οι απορροφώμενες εταιρίες απορροφήθηκαν από τη Δέλτα Συμμετοχών με 

ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2005. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης 

οι απορροφώμενες εταιρίες θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζόμενης της 

νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, οι δε μετοχές τους δεν 

παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα 

ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το από 24/3/2006 Σ.Σ.Σ., όπως εγκρίθηκε από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1/6/2006 της Δέλτα Συμμετοχών: 

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 

€21.141.820,44, που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των 

απορροφώμενων εταιριών αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της απορροφώσας στις 

απορροφώμενες ως εξής: 

(α) κατά το ποσό των €1.790.909,22, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου 

μετοχικού κεφαλαίου της 1ης απορροφώμενης εταιρίας που ανέρχεται σε €6.186.590,38 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

72 

μειωμένο κατά 4.395.681,16 που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της απορροφώσας σε 

αυτή, 

(β) κατά το ποσό των €5.967.148,64, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου 

μετοχικού κεφαλαίου της 2ης απορροφώμενης εταιρίας που ανέρχεται σε €32.629.536 

μειωμένο κατά 26.662.287,36 που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της απορροφώσας σε 

αυτή, 

(γ) κατά το ποσό των €16.383.762,58, που αντιστοιχεί στο συνολικό εισφερόμενο 

κεφάλαιο της 4ης απορροφώμενης εταιρίας. 

 Σημειώνεται ότι για την απορρόφηση της 3ης απορροφώμενης εταιρίας Δέλτα 

Γάλακτος δεν πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας, 

δεδομένου ότι η τελευταία ήδη κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 3ης 

απορροφώμενης και το σύνολο των μετοχών της, μετά την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης ακυρώθηκε λόγω συγχύσεως.  

 Επίσης, για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της 

απορροφώσας και προκειμένου να παραμείνει ίδιος ο αριθμός των μετοχών που 

κατείχαν οι μέτοχοί της, ώστε η διαμορφούμενη για αυτούς σχέση ανταλλαγής να είναι 

1 προς 1, αυξήθηκε ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού €231.179,37 και με 

αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της απορροφώσας από €2,94 σε 

€2,33.  

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, μετά τις άνω αυξήσεις, 

ανήλθε σε €155.274.482,97 και διαιρέθηκε σε 66.641.409 ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας €2,33 εκάστη. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα μετοχικά κεφάλαια της 

απορροφώσας και των απορροφώμενων, καθώς και της Δέλτα Συμμετοχών όπως 

προέκυψαν μετά τη συγχώνευση: 

 

Μετοχικά κεφάλαια απορροφώσας και απορροφώμενων μετά τη συγχώνευση 

(€) Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αριθμός 

μετοχών 

Ονομαστική 

αξία 

Μετοχικό κεφάλαιο Δέλτα 

Συμμετοχών πριν τη 

Συγχώνευση. Μεταβολή 

Μετοχικού Κεφαλαίου 

130.901.483,16 44.524.314 2,94 

Αύξηση κεφαλαίου κατά το 

εισφερόμενο μετοχικό 

κεφάλαιο της Goody’s (1η 

απορροφώμενη) 

6.186.590,38 16.280.501 0,38 

Μείον: Διαγραφή της 

συμμετοχής της Δέλτα 

Συμμετοχών στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Goody’s 

4.395.681,16 11.567.582 0,38 

Αύξηση κεφαλαίου κατά το 

εισφερόμενο μετοχικό 

κεφάλαιο της Γενική 

Τροφίμων (2η 

απορροφώμενη) 

32.629.536,00 12.175.200 2,68 

Μείον: Διαγραφή της 

συμμετοχής της Δέλτα 

Συμμετοχών στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Γενική 

Τροφίμων 

26.662.387,36 9.948.652 2,68 

Αύξηση κεφαλαίου κατά το 35.645.203,60 29.217.380 1,22 
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εισφερόμενο μετοχικό 

κεφάλαιο της Δέλτα 

Γάλακτος (3η 

απορροφώμενη) 

Μείον: Διαγραφή της 

συμμετοχής της Δέλτα 

Συμμετοχών στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Δέλτα 

Γάλακτος 

35.645.203,60 29.217.380 1,22 

Αύξηση κεφαλαίου κατά το 

εισφερόμενο μετοχικό 

κεφάλαιο της Chipita (4η 

απορροφώμενη) 

16.383.762,58 48,187.537 0,34 

Μείον: Διαγραφή της 

συμμετοχής της Δέλτα 

Συμμετοχών στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Chipita 

0,00 0 0,34 

Εισφερόμενα μετοχικά 

κεφάλαια των 

απορροφώμενων μετά την 

απαλοιφή των συμμετοχών 

της απορροφώσας σε αυτές 

24.141.820,44 - - 

Αύξηση κεφαλαίου λόγω 

κεφαλαιοποίησης 

αποθεματικών 

231.179,37 - - 

Μετοχικό κεφάλαιο Δέλτα 

Συμμετοχών μετά τη 

Συγχώνευση 

155.274.482,97 66.641.409 2,33 

Πηγή: Δέλτα Συμμετοχών 
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6.3 Σχέσεις Ανταλλαγής   

 

(α) Οι μέτοχοι της Goody’s (1ης απορροφώμενης), πλην της απορροφώσας, η οποία 

κατείχε 11.567,582 μετοχές που ακυρώθηκαν λόγω σύγχυσης, αντάλλαξαν μία (1) 

παλαιά μετοχή της Goody’s προς 1,046369140 νέες μετοχές της Δέλτα Συμμετοχών, 

δηλαδή έλαβαν συνολικά (4.712.919 * 1,046369140 = 4.931.453) στρογγυλοποιημένες 

νέες μετοχές της απορροφώσας. 

(β) Οι μέτοχοι της Γενική Τροφίμων (2ης απορροφώμενης), πλην της απορροφώσας, η 

οποία κατείχε 9.948.652 μετοχές που ακυρώθηκαν λόγω σύγχυσης, αντάλλαξαν μία (1) 

παλαιά μετοχή της Γενική Τροφίμων προς 0,535407276 νέες μετοχές της Δέλτα 

Συμμετοχών, δηλαδή έλαβαν συνολικά (2.226.548 * 0,535407276 = 1.192.110) 

στρογγυλοποιημένες νέες μετοχές της απορροφώσας. 

(γ) Οι μέτοχοι της Chipita (4ης απορροφώμενης), αντάλλαξαν μία (1) παλαιά μετοχή της 

Chipita προς 0,331901836 νέες μετοχές της Δέλτα Συμμετοχών, δηλαδή έλαβαν 

συνολικά (48.187.537 * 0,331901836 = 15.993.532) στρογγυλοποιημένες νέες μετοχές 

της απορροφώσας εταιρίας. 

(δ) Οι μέτοχοι της Δέλτα Συμμετοχών αντάλλαξαν μία (1) παλαιά μετοχή της 

απορροφώσας προς μία (1) μετοχή της Δέλτα Συμμετοχών, δηλαδή έλαβαν συνολικά 

44.524.314 νέες στρογγυλοποιημένες μετοχές της απορροφώσας. 

 Για την απορρόφηση της 3ης απορροφώμενης Δέλτα Γάλακτος δεν υφίσταται 

σχέση ανταλλαγής δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής εταιρίας 

και ως εκ τούτου η απορροφώσα δεν προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 

και έκδοση νέων μετοχών κατά την απορρόφησή της. 

 Οι ανωτέρω σχέσεις ανταλλαγής που προτάθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια 

της απορροφώσας και των απορροφώμενων και περιλαμβάνονται στο από 24 Μαρτίου 
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2006 Σ.Σ.Σ. κρίθηκαν «εύλογες και λογικές» σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτίμησης που 

διενεργήθηκαν με εντολή των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων από τους 

ελεγκτικούς οίκους “Grant Thornton Α.Ε.” (για τη Δέλτα Συμμετοχών) και “KPMG 

Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.” (για τις Goody’s, Γενική Τροφίμων και Chipita).  

 

Επί της Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών 

 Σύμφωνα με την από 14 Απριλίου 2006 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

της ελεγκτικής εταιρίας “Grant Thornton”, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των συγχωνευόμενων εταιριών είναι οι εξής: 

 

1. Μέθοδοι Αποτίμησης 

Παραδοχές Μεθόδου Άθροισης Επιμέρους Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

Η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση της απορροφώσας 

εταιρίας. Για την εφαρμογή της μεθόδου, ο αποτιμητής προέβη σε προσδιορισμό των 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, βάσει λοιπών γενικώς αποδεκτών 

μεθοδολογιών αποτίμησης, δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων, καθώς και 

εκτιμήσεων των διοικήσεων της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών.  

Παραδοχές Μεθόδου της Χρηματιστηριακής Αξίας 

 Η χρηματιστηριακή αξία της απορροφώσας εταιρίας και των απορροφώμενων 

εταιριών προσδιορίστηκε με βάση το μέσο όρο των ημερήσιων κεφαλαιοποιήσεων για 

διάφορες περιόδους (τρίμηνο, εξάμηνο), εντός του διαστήματος 10.10.2005 – 7.4.2006. 

Παραδοχές Μεθόδου Προεξόφλησης Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της αξίας των εταιριών: 

ü Chipita  

ü Goody’s  
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ü Γενική Τροφίμων  

ü Δέλτα Γάλακτος  

Οι προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου 

δόθηκαν από τις διοικήσεις των εταιριών και εξετάστηκαν για το εύλογό τους σε σχέση 

με τα ιστορικά στοιχεία και την περιουσιακή κατάσταση των εταιριών, καθώς και το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου στη χώρα αλλά 

και διεθνώς, όπου δραστηριοποιείται η κάθε εταιρία.  

Παραδοχές Μεθόδου Πολλαπλάσιων Χρηματιστηριακών Δεικτών 

 Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της αξίας των 

εταιριών: 

ü Chipita  

ü Goody’s  

ü Γενική Τροφίμων  

ü Δέλτα Γάλακτος  

Αναλυτικότερα, η αξία κάθε επιχείρησης προσδιορίστηκε με βάση 

χρηματιστηριακούς δείκτες ομοειδών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα 

αλλά και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: Τιμή Μετοχής / Καθαρά Κέρδη 

(P / E), Τιμή Μετοχής / Κύκλος Εργασιών (P / S), Αξία Εταιρίας / Κύκλος Εργασιών 

(EV / S), και Αξία Εταιρίας / Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EV / 

EBITDA), οι οποίοι προσδιορίστηκαν με βάση τα στοιχεία των ενοποιημένων 

Ισολογισμών των ομοειδών εταιριών. Η Τιμή Μετοχής προσδιορίστηκε βάσει 

χρηματιστηριακών τιμών της μετοχής κάθε ομοειδούς εταιρίας την 31.12.2005.  
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Παραδοχές Μεθόδου Καθαρής Θέσης 

Κατά τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης των θυγατρικών της εταιρίας 

ελήφθησαν υπόψη οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και οι πληροφορίες που 

παρασχέθηκαν από τις διοικήσεις των εταιριών.  

Η Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού Α.Ε. αποτιμήθηκε με βάση το από 19.12.2005 

ανακοινωθέν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τίμημα πώλησης της τελευταίας στη Nestle 

Hellas Α.Ε., καθώς η εν λόγω συμμετοχή έχει συμπεριληφθεί στο κονδύλι «Ομάδα 

Στοιχείων Ενεργητικού τομέα διακρατούμενου προς πώλησης» στον από 31.12.2005 

Ισολογισμό Μετασχηματισμού της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο αποτιμητή, οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόσθηκαν 

είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ κατά την εφαρμογή των 

μεθόδων αυτών δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσχέρειες ή δυσκολίες.  

 

2. Εύρος Σχέσης Αξιών/Ανταλλαγής Απορροφώσας και Απορροφώμενης  

Το εύρος της σχέσης αξιών που παρουσιάζεται παρακάτω προκύπτει από τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για κάθε συγχωνευόμενη εταιρία. 

Αναλυτικότερα, συγκρίνονται το ελάχιστο αποτέλεσμα των απορροφώμενων εταιριών 

με το μέγιστο της απορροφώσας εταιρίας και αντιστρόφως. Δεδομένου του εν λόγω 

εύρους σχέσης αξιών και του αριθμού μετοχών των εταιριών, προκύπτει το εύρος 

σχέσης ανταλλαγής για κάθε μία από τις απορροφώμενες εταιρίες. Δεδομένου ότι η 

Δέλτα Συμμετοχών κατέχει το 100% της Δέλτα Γάλακτος δεν υφίσταται εύρος σχέσης 

αξιών και ανταλλαγής.  

Η σχέση αξιών που προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης έχει ως κάτωθι: 
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Εύρος Σχέσης Αξιών Απορροφώσας & Απορροφώμενων 

Εταιρία  Κατώτερη 

Απορροφώμενων / 

Ανώτερη Απορροφώσας 

Ανώτερη Απορροφώμενων 

/ Κατώτερη Απορροφώσας 

Δέλτα Συμμετοχών  100% 100% 

Goody’s  33,5% 41,5% 

Γενική Τροφίμων  12,7% 16,4% 

Chipita  31,0% 41,0% 

 

Με βάση το εύρος αξιών του ανωτέρω πίνακα, το εύρος της σχέσης ανταλλαγής 

μετοχών που προκύπτει για κάθε μία από τις μετασχηματιζόμενες εταιρίες 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Εύρος Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών Απορροφώσας & Απορροφώμενων 

 Εύρος Σχέσης Ανταλλαγής 

Εταιρία  Κατώτερη  Ανώτερη  

Δέλτα Συμμετοχών  1,000 1,000 

Goody’s  0,917 1,136 

Γενική Τροφίμων  0,465 0,601 

Chipita  0,286 0,379 

 

3. Γνώμη επί της Σχέσης Ανταλλαγής 

Ο ανεξάρτητος αποτιμητής έλεγξε το από 24.3.2006 Σ.Σ.Σ. των 

απορροφώμενων εταιριών από την εταιρία προκειμένου να διαπιστώσει ότι η 

προτεινόμενη σχέση μετοχών είναι εύλογη και λογική.  
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Έχοντας εξετάσει τις σχέσεις ανταλλαγής που προτείνονται από τα Διοικητικά 

Συμβούλια των πέντε εταιριών, δηλαδή ανταλλαγή: 

ü Κάθε μίας (1) μετοχής της Πρώτης απορροφώμενης εταιρίας με 1,046369140 νέες 

της απορροφώσας 

ü Κάθε μίας (1) μετοχής της Δεύτερης απορροφώμενης εταιρίας με 0,535407276 νέες 

της απορροφώσας 

ü Κάθε μίας (1) μετοχής της Τέταρτης απορροφώμενης εταιρίας με 0,331901836 νέες 

της απορροφώσας 

ü Κάθε μίας (1) μετοχής απορροφώσας εταιρίας με 1 νέα της απορροφώσας 

σε συνδυασμό με τα πορίσματα της Ειδικής Μελέτης Συγκριτικής Αποτίμησης που 

διενεργήθηκε από τον αποτιμητή, η Grant Thornton έκρινε ότι οι προτεινόμενες από τα 

Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών και περιλαμβανόμενες στο 

Σ.Σ.Σ. σχέσεις ανταλλαγής μετοχών είναι εύλογες και λογικές, ως προκύπτουσες και 

εμπεριεχόμενες στο εύρος των συγκριτικών αξιών που αναφέρονται στους πίνακες 

ανωτέρω. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το σύνολο των μετοχών των 

συγχωνευόμενων εταιριών πριν από τη συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών 

τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στη νέα εταιρία «Vivartia Α.Ε.» που 

προέκυψε μετά τη συγχώνευση: 
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Πίνακας σχέσης ανταλλαγής μετοχών και ποσοστού συμμετοχής των 

συγχωνευόμενων εταιριών στη νέα εταιρία 

 

Μέτοχοι Μετοχές 

πριν τη 

Συγχώνευ

ση 

(παλαιοί 

μέτοχοι) 

Σχέση 

Ανταλλα

γής 

Μετοχές 

μετά τη 

Συγχώνευσ

η (χωρίς 

τις 

απαλοιφές) 

Απαλ

οιφές 

μετοχ

ών 

της 

Δέλτα 

Μετοχές 

μετά τη 

Συγχώνευ

ση 

(παλαιοί 

μέτοχοι) 

% 

Συμμετ

οχής 

στο 

Μετοχι

κό 

Κεφάλ

αιο 

μετά τη 

Συγχών

ευση 

Δέλτα 

Συμμετο

χών 

44.524.314 1:1 44.524.314 0 44.524.314 66,81 

Goody’s 16.280.501 1:1,0463

6914 

17.035.414 12.10

3.961 

4.931.453 7,40 

Γενική 

Τροφίμω

ν 

12.175.200 1:0,5354

07276 

6.518.691 5.326.

581 

1.192.110 1,79 

Δέλτα 

Γάλακτο

ς 

29.217.380 - - - 0 0,00 

Chipita 48.187.537 1:0,3319

01836 

15.993.532 0 15.993.532 24,00 

Σύνολο   84.071.950 17.34

0.541 

66.641.409 100,00 

Πηγή: Δέλτα Συμμετοχών 
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Οι μέτοχοι των απορροφώμενων εταιριών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη 

διανομή κερδών της χρήσης 2006 της απορροφώσας εταιρίας Δέλτα Συμμετοχών και 

εφεξής. 

Μέτοχοι της Δέλτα Συμμετοχών μετά τη συγχώνευση είναι όλοι οι μέτοχοι των 

εταιριών που συγχωνεύτηκαν.  

Με βάση το μετοχολόγιο της εταιρίας την 31/12/2006,οι κυριότεροι μέτοχοι της 

εταιρίας είναι οι εξής:  

 

Κυριότεροι μέτοχοι Ομίλου Vivartia Α.Ε.  

ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΧΗΣ (%) 

Δασκαλόπουλος Δημήτρης 26,9 

Θεωδορόπουλος Σπύρος 4,6 

Όμιλος Olayan 4,3 

Στρατηγικοί Επενδυτές 5,5 

Θεσμικοί Επενδυτές 41,00 

Ιδιώτες Επενδυτές 17,6 

 

Διασπορά μετόχων Ομίλου Vivartia Α.Ε.  
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Οι μετοχές της εταιρίας παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Σύμφωνα με τα 

ανωτέρω στοιχεία, το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς είναι 58,6%%. Θα πρέπει, 

επίσης, να τονιστεί το ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό των ξένων και ελλήνων θεσμικών 

επενδυτών, αποτέλεσμα των προσπαθειών της Διοίκησης και του τμήματος 

Επενδυτικών Σχέσεων για την αρτιότερη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρίας. 

 

 

6.4 Λόγοι της Συγχώνευσης   

 

 Στις εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων προς τις Γενικές Συνελεύσεις των 

συγχωνευόμενων εταιριών, οι οποίες συντάχθηκαν κατ’επιταγή και σύμφωνα με το 

άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους τα 

Διοικητικά Συμβούλια κρίνουν τη συγχώνευση δικαιολογημένη. Τα κύρια σημεία των 

εκθέσεων των Δ.Σ. έχουν ως εξής: 

 

Πλεονεκτήματα της Συγχώνευσης (Οικονομική Άποψη) 

 

Βασικό λόγο για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης αποτέλεσε η 

δημιουργία ενός ισχυρού σχήματος στο χώρο των τροφίμων, ενισχυμένου τόσο σε 

επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα, με 

την εν λόγω συγχώνευση: 

i. Δημιουργείται μια ισχυρή εταιρία στο χώρο των τροφίμων με πολυσχιδείς 

εμπορικές δραστηριότητες, ικανή να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον 

διεθνή ανταγωνισμό. 
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ii. Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο βαθμό των περιουσιακών 

στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών. 

iii. Η εταιρία που προέκυψε από τη συγχώνευση με βελτιωμένη θέση συγκριτικά με 

ανταγωνιστικές εταιρίες και αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνή 

επενδυτικά σχέδια, μπορεί να εκμεταλλευθεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη 

ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους 

συνεργασίας.  

iv. Δημιουργείται μια ισχυρή εταιρία στο χώρο των τροφίμων που ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών μέσω της καινοτομίας και της 

αφοσίωσης στην ανάπτυξη. 

v. Μέσω της συγχώνευσης των δυνάμεων των συγχωνευόμενων εταιριών μπορεί να 

επιτευχθεί βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών 

αποτελεσμάτων με την εκμετάλλευση των ευκαιριών ανάπτυξης αλλά και των 

συνεργιών. 

 

Νομικά Πλεονεκτήματα  

 

 Για τη συγχώνευση των πέντε εταιριών προκρίθηκε η μέθοδος της συγχώνευσης 

με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 78 του Κ.Ν. 2190/1920 

και τις διατάξεις του άρθρου 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. 

 Επισημαίνεται ότι ο εθνικός νομοθέτης, όπως και ο κοινοτικός, ανέκαθεν 

προωθεί τις συγχωνεύσεις προς το σκοπό της δημιουργίας μεγάλων ανταγωνιστικών 

σχημάτων μέσω διαφόρων κινήτρων και διευκολύνσεων ιδίως: 

A. Λογιστικών, όπως η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με ενοποίηση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, η 
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διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών που 

συμμετέχουν στη συγχώνευση, με διενέργεια ελέγχου από ανεξάρτητο ορκωτό 

ελεγκτή, η μεταφορά των πράξεων των συγχωνευόμενων εταιριών που έγιναν 

από την ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού μέχρι την ολοκλήρωση 

της συγχώνευσης στα βιβλία της απορροφώσας εταιρίας με συγκεντρωτική 

εγγραφή στα βιβλία της. 

B. Νομικών, διότι η απορροφώσα εταιρία θεωρείται ότι με την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε 

απορροφώμενης εταιρίας ως καθολικός διάδοχος, χωρίς την ανάγκη 

μεταβίβασης χωριστά κάθε δικαιώματος και υποχρέωσης από την 

απορροφώμενη στην απορροφώσα και την περιγραφή των κατ’ιδίαν 

περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών στη σύμβαση ή στο 

καταστατικό. 

Γ. Φορολογικών, διότι η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της 

κάθε απορροφώμενης εταιρίας, κάθε πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά 

ή τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, καθώς και κάθε 

άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση δεν επιβαρύνονται 

με φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλο δικαίωνα υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου, που θα τις καθιστούσε ασύμφορες. 

Σημειώνεται ότι η Δέλτα Γάλακτος εξαιρείται από τη σύνταξη Έκθεσης του 

Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, δεδομένου ότι μεταβιβάζει 

το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου στη Δέλτα Συμμετοχών και ότι το σύνολο των 

μετοχών της ακυρώθηκε λόγω συγχύσεως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 
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Κεφάλαιο 7: Μελέτη της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας της 

Συγχώνευσης με βάση Χρηματοοικονομικούς Δείκτες  

 

 

Η μελέτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης 

συγχώνευσης έγινε με τη μέθοδο αξιολόγησης βάσει λογιστικών στοιχείων (accounting 

based operational performance evaluation). Η συνένωση δύο ηγετικών ομίλων της 

ελληνικής αγοράς (Δέλτα Συμμετοχών και Chipita) προς μια απλοποιημένη μορφή 

επιχειρηματικής οργάνωσης, δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω ενδυνάμωση της 

θέσης του νέου επιχειρηματικού σχήματος στην αγορά, για διεθνή επέκταση, 

μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένες ταμειακές ροές.  

Παρόλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στο σημείο αυτό οι κίνδυνοι 

που ελλοχεύουν πίσω από αυτό το εγχείρημα και που είναι δυνατό να επηρεάσουν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν δύο είδη κινδύνου: 

Α) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συγχώνευση της Vivartia 

ü Η μετατροπή της πολύπλοκης οργανωσιακής δομής της Δέλτα Συμμετοχών στην 

αποτελεσματική και οικονομικά εύρωστη νέα μονάδα της Vivartia.  

ü Η συγχώνευση της Δέλτα Συμμετοχών με τις θυγατρικές της και την Chipita 

αποτελεί μια πολύ δύσκολη υπόθεση, που θα πάρει χρόνο μέχρι να αποφέρει 

αποτελέσματα. 

ü Πρόκειται για ένα εγχείρημα μεγάλου μεγέθους, το οποίο είναι πιθανό να 

δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ της διοίκησης, των εργαζομένων και των 

προμηθευτών. 

ü Είναι αναπόφευκτες οι περικοπές εργαζομένων κάποια στιγμή μετά τη συγχώνευση. 
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ü Οι αγορές του εξωτερικού λειτουργούν υπό διαφορετικό νομικό και κοινωνικό 

καθεστώς και αυτό μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην εξαγωγή ορισμένων 

προϊόντων, όπως το γάλα και το γιαούρτι. 

ü Οι συνέργιες μεταξύ των κλάδων της νέας Vivartia χρειάζονται χρόνο για να 

δείξουν τα αποτελέσματά τους και να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για τους 

μετόχους.  

Β) Επιχειρηματικοί κίνδυνοι   

ü Η ηγετική θέση που κατέχει η επιχείρηση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής 

της στην εγχώρια αγορά, ίσως, δεν είναι αρκετή για να ανταπεξέλθει  στον έντονο 

ανταγωνισμό που επικρατεί στις αγορές του εξωτερικού. 

ü Η διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελεί πάντα έναν αστάθμητο 

παράγοντα, παρά την κάλυψη (hedging) που διαθέτει η εταιρία. 

ü Το 65% των πωλήσεων της Vivartia πραγματοποιείται στην ελληνική αγορά, η 

οποία βρίσκεται στο ώριμο στάδιο της ανάπτυξής της. Κατά συνέπεια, οι 

προοπτικές ανάπτυξης που παρέχονται είναι περιορισμένες. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν 

ισχύει για τις αγορές του εξωτερικού, όπου οι προοπτικές που ανοίγονται είναι 

τεράστιες.  

ü Ορισμένα σχέδια επέκτασης της εταιρίας είναι δυνατό να προκαλέσουν αρχικά 

αύξηση κόστους και να επηρεάσουν τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία της.  

 Το ενημερωτικό δελτίο στο οποίο ανακοινώθηκε η συγχώνευση δημοσιεύθηκε 

το 2006. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού ήταν για τη χρήση 01.01.2006 – 31.12.2006. 

Προκειμένου τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν για την αποτελεσματικότητα της 

συγχώνευσης να είναι ασφαλή και αξιόπιστα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει σύγκριση των 

δεικτών τόσο πριν όσο και μετά τη συγχώνευση. Τα στοιχεία που υπάρχουν 

δημοσιευμένα και για τις δύο εταιρίες δίνουν τη δυνατότητα η σύγκριση των δεικτών 
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να ξεκινήσει τρία έτη νωρίτερα, δηλαδή από το έτος 2003. Για τα έτη αυτά έγινε 

ενοποίηση των Ισολογισμών και των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης των πέντε 

εταιριών και δημιουργήθηκαν οι pro forma λογιστικές καταστάσεις τους, ούτως ώστε 

να προκύψουν συγκρίσιμα στοιχεία για τους δείκτες ενδιαφέροντος. Για το έτος 2006 

χρησιμοποιούνται οι δείκτες που εξάγονται από τις λογιστικές καταστάσεις της νέας 

εταιρίας.  

 

 

7.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

7.1.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας   

 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Ρ. 1,16 1,12 1,21 1,66 

 

Ο δείκτης παίρνει τιμές πάνω από τη μονάδα για όλα τα έτη. Η υψηλότερη τιμή 

του δείκτη για τη Vivartia είναι το 2006 (1,66), γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρία το 

συγκεκριμένο έτος ήταν σε θέση να καλύψει 1,66 φορές τις βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις της, αν ρευστοποιούσε περιουσιακά στοιχεία. Η υψηλή τιμή του δείκτη, 

κατά το έτος της συγχώνευσης, οφείλεται στη μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της σε συνδυασμό με την αύξηση των στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Για τα υπόλοιπα έτη ο δείκτης παίρνει αποδεκτές τιμές.  
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7.1.2 Δείκτης άμεσης ρευστότητας  

 2003 2004 2005 2006 

Α.Α.Ρ. 0,85 0,84 0,97 1,33 

 

Λόγου του αντικειμένου των εργασιών τους, όλες οι εξεταζόμενες εταιρίες δε 

διατηρούν υψηλά αποθέματα, με αποτέλεσμα ο δείκτης να μη διαφοροποιείται 

σημαντικά από τον δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας. Παρόλα αυτά, οι τιμές του 

δείκτη βρίσκονται υπό τη μονάδα τα έτη πριν τη συγχώνευση, οδηγώντας αβίαστα στο 

συμπέρασμα ότι η συνένωση των πέντε επιχειρήσεων συντέλεσε στη βελτίωση της 

ρευστότητας της επιχείρησης.   

 

 

7.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

7.2.1 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων   

(ημέρες) 2003 2004 2005 2006 

Α.Τ.Ε.Α. n/a 81 76 95 

 

Ένα έτος πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, ο δείκτης καταγράφει 

βελτίωση, δηλαδή οι απαιτήσεις της εταιρίας εισπράττονται νωρίτερα σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Το επόμενο έτος, ο δείκτης επιδεινώνεται, το γεγονός, όμως, δεν 

προκαλεί ανησυχία καθώς αποδίδεται στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διαδικασία 

συγχώνευσης στους πελάτες της εταιρίας. Εξάλλου, το χρονικό διάστημα εξόφλησης 

των απαιτήσεων θεωρείται σχετικά μικρό (2,5 – 3 μήνες).  
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7.2.2 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Υποχρεώσεων   

(ημέρες) 2003 2004 2005 2006 

Α.Τ.Ε.Υ. n/a 508 546 713 

 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρείται βελτίωση του δείκτη το 2006 σε 

σχέση με το 2005 και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το 2004, γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως ένας από τους στόχους της συγχώνευσης, δηλαδή η επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας μέσω των συνεργιών κόστους, επετεύχθη ή τουλάχιστον αυτή 

είναι η τάση. Οι πολύ μεγάλες τιμές του δείκτη – σε σύγκριση με το δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων -  αποτελούν, επίσης, ένδειξη εξαιρετικής 

πιστοληπτικής κατάστασης για τον όμιλο κατά τη διάρκεια όλων των ετών.  

 

7.2.3 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων   

(ημέρες) 2003 2004 2005 2006 

ΑΤ.Κ.Α. n/a 63 53 65 

 

 Στην περίπτωση του κλάδου τροφίμων – ποτών που εξετάζεται, λόγω της 

φύσης του αντικειμένου, συνήθως δε διατηρούνται υψηλά αποθέματα. Το 2005 ο 

δείκτης εμφανίζεται βελτιωμένος σε σχέση με το 2004. Το 2006, όμως, επανέρχεται στα 

επίπεδα του 2004 και επιδεινώνεται οριακά. Αυτό σημαίνει ότι το έτος που 

ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των πέντε εταιριών χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, 

όπως προαναφέρθηκε, για την έκβαση της συναλλαγής. Η αύξηση του δείκτη οφείλεται, 

όμως, και σε έναν ακόμη λόγο, το γεγονός ότι κατά το 2006 η κατανάλωση σημείωσε 

μείωση και συμπαρέσυρε το ρυθμό ανάπτυξης όλων των βασικών δραστηριοτήτων της 

Vivartia το ίδιο έτος.  Εκτιμάται ότι τα επόμενα έτη θα υπάρξει βελτίωση του δείκτη.  
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7.2.4 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων  

 2003 2004 2005 2006 

Α.Τ.Κ.Π. 0,75 0,93 0,87 1,28 

 

Συγκρίνοντας το δείκτη πριν τη συγχώνευση και κατά το έτος ολοκλήρωσής 

της, παρατηρεί κανείς ότι βελτιώθηκε. Η βελτίωση, όμως, αυτή προήλθε λόγω της 

μείωσης των πωλήσεων της εταιρίας και όχι λόγω της αύξησης των παγίων στοιχείων 

της. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας προήλθε από την αύξηση των κτιριακών της 

εγκαταστάσεων, άμεσο επακόλουθο της πενταπλής συγχώνευσης, η διαμόρφωση του 

δείκτη εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά στα απόλυτα μεγέθη από τα οποία 

κατασκευάζεται.  

 

7.2.5 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (ROA)   

 2003 2004 2005 2006 

 ROA 1,26 1,39 1,49 1,83 

 

Ο δείκτης παρουσιάζει συνεχή άνοδο. Αυτό ερμηνεύεται ως μια ολοένα πιο 

εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τη συνεχή αύξηση των 

περιουσιακών της στοιχείων ο δείκτης αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.  
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7.3 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

7.3.1 Μικτό Περιθώριο Κέρδους  

 2003 2004 2005 2006 

Α.Μ.Π.Κ. 0,36 0,39 0,39 0,41 

  

Η τιμή του αριθμοδείκτη το 2006 είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο του τα έτη 

που προηγούνται της συγχώνευσης. Παρόλο που τα απόλυτα νούμερα είναι μικρότερα, 

η αναλογία πωλήσεων και κόστους πωληθέντων ευνοεί την επίτευξη 

ικανοποιητικότερων αποτελεσμάτων. Το μικρότερο ύψος των πωλήσεων οφείλεται στη 

μείωση της κατανάλωσης που παρατηρήθηκε κατά το 2006, μετά την εξαιρετική πορεία 

των δύο προηγούμενων ετών, η οποία παρέσυρε προς την ίδια κατεύθυνση όλες τις 

βασικές δραστηριότητες και τα μεγέθη της εταιρίας κατά το διάστημα αυτό. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η τυχαιότητα αυτής της εξέλιξης, 

καθώς ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της νέας εταιρίας είναι η αύξηση του 

μικτού περιθωρίου κέρδους με τη συμβολή όλων των μεγεθών που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση του δείκτη. Η αύξηση του περιθωρίου αποτελεί, λοιπόν, ζήτημα χρόνου 

και αναμένεται να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον, μόλις γίνουν ορατά τα αποτελέσματα 

της ανάπτυξης συνεργιών κόστους μεταξύ των πέντε επιχειρησιακών μονάδων.  

 

7.3.2 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους   

 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Π.Κ. 0,032 0,046 0,047 0,12 
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Για το δείκτη αυτό ισχύουν τα προαναφερθέντα για το μικτό περιθώριο κέρδους. 

Επιπρόσθετα, στο καθαρό περιθώριο συνυπολογίζονται οι καταβληθέντες τόκοι για 

κάθε χρήση. Εφόσον, λοιπόν, οι υποχρεώσεις της εταιρίας σταδιακά μειώθηκαν, το 

καθαρό περιθώριο κέρδος σημείωσε αύξηση. Ο δείκτης καταγράφει καλύτερη τιμή το 

2006, σε σχέση με τα τρία έτη που προηγούνται της συγχώνευσης, αφού παρουσίασε 

μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών της κατά 17% και των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της κατά 22,5%.  

 

7.3.3 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)  

 2003 2004 2005 2006 

ROE 0,092 0,10 0,11 0,16 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βαίνει αυξανόμενος από έτος σε 

έτος. Η Vivartia πραγματοποίησε τέσσερεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά το 

εξεταζόμενο διάστημα4, οι οποίες κατάφεραν να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη του 

δείκτη.  

 

 

                                                 
4 Στις 9/12/2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση ύψους €1.058.400 με την έκδοση 360.000 νέων κοινών 

μετοχών, στις 18/1/2006 αύξηση ύψους €10.484.175,24 με την έκδοση 3.566.046 νέων κοινών 

ονομαστικών μετοχών, στις 1/6/2006 αύξηση €231.179,37 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για 

λόγους στρογγυλοποίησης μετά τη διαδικασία της πενταπλής συγχώνευσης δια απορρόφησης και στις 

19/12/2006 αύξηση €15.527.446,2 με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον», το 

λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση 6.664.140 νέων ονομαστικών 

μετοχών.  
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7.3.4 Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων (R.O.C.E.) 

 2003 2004 2005 2006 

R.O.C.E. 1,4 2,3 3,97 5,35 

 

Η κερδοφόρος δυναμικότητα της εταιρίας αυξάνεται με πολύ ικανοποιητικό 

ρυθμό κατά τη διάρκεια όλων των ετών 2003 - 2006 (2003 – 2004: + 64,3%, 2004 – 

2005: + 72,6%, 2005 – 2006: + 34,7%). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων 

της. 

 

 

7.4 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας 

 

7.4.1 Δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια   

 2003 2004 2005 2006 

Ξένα/Ίδια 

Κεφάλαια 

2,5 1,9 2,3 1,27 

 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης παίρνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, γεγονός που 

σημαίνει ότι οι πιστωτές της επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα 

κεφάλαια από τους ιδιοκτήτες της. Διαχρονικά, παρατηρείται μια διακύμανση του 

δείκτη με υψηλότερη τιμή το 2003 (η τιμή του δείκτη προήλθε από ενοποίηση των 

στοιχείων των ισολογισμών των εξεταζόμενων εταιριών). Κατά το έτος 

πραγματοποίησης της συγχώνευσης, ο δείκτης παίρνει τη χαμηλότερη τιμή του (1,27). 

Σε αυτό φαίνεται να συνεισέφεραν οι διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 
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7.4.2 Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

 2003 2004 2005 2006 

Α.Κ.Τ. 6,43 6,3 4,61 1,56 

 

Όπως αποδεικνύεται από την παρουσίαση του δείκτη κάλυψης τόκων και 

σύμφωνα με τα στοιχεία που εξάγονται από τους ενοποιημένους ισολογισμούς των 

εξεταζόμενων εταιριών, η Vivartia πριν τη συγχώνευση (τότε Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.) 

ήταν σε θέση να καλύπτει πιο άνετα τους τόκους των δανείων της, με εξαίρεση το 2005 

που ο δείκτης παρουσιάζει κάμψη, λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων. Η 

στάση, όμως, της εταιρίας διαφοροποιείται με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 

Ο δείκτης συνεχίζει να καταγράφει μείωση της τιμής του το 2006, ως αποτέλεσμα της 

σύναψης δύο μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων το 2005, συνολικού ύψους 

€390.065.  

 

 

7.5 Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 

7.5.1 Αριθμοδείκτης Κερδών ανά Μετοχή (Earnings Per Share, EPS) 

(€) 2003 2004 2005 2006 

EPS 0,0000005 0,0000008 0,0000009 0,0000011 

 

Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

στόχους που έχει θέσει η Vivartia για τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται από τον υπολογισμό του δείκτη δίνει ελπίδες ότι η 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

96 

εταιρία βρίσκεται στο σωστό δρόμο, παρά το χαμηλότερο μέρισμα που διανεμήθηκε το 

2006 σε σχέση με το 2005. 

 

7.5.2 Αριθμοδείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή   

 2003 2004 2005 2006 

P/E 8,9 20,4 125 103,85 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εμπιστοσύνη των επενδυτών ως προς τις 

δραστηριότητες της εταιρίες αυξάνεται ως το 2005, όπως έχει παρατηρηθεί άλλωστε για 

τους περισσότερους δείκτες της εταιρίας. Εντούτοις, το έτος που ολοκληρώνεται η 

συγχώνευση φαίνεται πως υπάρχει διάσπαρτη αβεβαιότητα στους επενδυτές για την 

έκβαση αυτού του εγχειρήματος και για το λόγο αυτό ο δείκτης παρουσιάζει μικρή 

πτώση.  

 

7.5.3 Αριθμοδείκτης Μερισματικής Απόδοσης 

 2003 2004 2005 2006 

Μερισματική 

Απόδοση 

0,036 0,042 0,06 0,017 

 

Η εξέλιξη του δείκτη ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με προηγουμένως: αύξηση 

μεταξύ 2003 – 2005, κάμψη το 2006. Στην προκειμένη περίπτωση, η πτώση της τιμής 

του δείκτη προήλθε συνδυαστικά από τη μείωση του μερίσματος και την αύξηση της 

τιμής της μετοχής5. Σε κάθε περίπτωση, πάντως η μετοχή της εταιρίας έχασε την 

                                                 
5 Πάγια πολιτική της εταιρίας αποτελεί η καταβολή ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους.  
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ελκυστικότητά της απέναντι στους επενδυτές, γεγονός το οποίο συνδέεται με αιτίες που 

έχουν αναλυθεί ανωτέρω.  

 

 

7.6 Λειτουργικοί Δείκτες  

 

7.6.1 Payout Ratio   

 2003 2004 2005 2006 

Payout Ratio 0,32 0,85 7,66 1,77 

 

Ο δείκτης ακολουθεί παρόμοια συμπεριφορά με προαναφερθέντες 

αριθμοδείκτες. Στις αιτίες που έχουν αναλυθεί νωρίτερα, εδώ προστίθεται και το 

γεγονός ότι το 2006 το καταβληθέν μέρισμα ήταν μικρότερο από το μέρισμα που 

διανεμήθηκε το 2005. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, η τιμή της μετοχής 

αυξήθηκε, ίσως επειδή η μείωση του μερίσματος επανάφερε το μέρισμα στο ποσό που 

καταβλήθηκε το 2004. Αυτό ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρία επιθυμεί να 

εφαρμόσει σταθερή μερισματική πολιτική και με αυτόν τον τρόπο κάνει το πρώτο βήμα 

προς αυτή την κατεύθυνση. Κανένα συμπέρασμα, όμως, δε μπορεί να εξαχθεί με 

βεβαιότητα, παρά μόνο γενικές τάσεις μπορούν να διατυπωθούν, καθώς είναι πολύ 

νωρίς ακόμα για να αποφανθεί κανείς για τη μακροπρόθεσμη έκβαση της συγχώνευσης.  
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7.6.2 Εξέλιξη Πωλήσεων  

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Εξέλιξη 

Πωλήσεων  

902,09 946,5 991,5 776,2 

 

Οι πωλήσεις της εταιρίας αυξάνονται ως το 2005 με ικανοποιητικό ρυθμό. Το 

2006, όμως, καταγράφεται μείωση. Το σημείο αυτό έχει επισημανθεί επανειλημμένα, 

καθώς πρόκειται για το έτος ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και κανονικά αναμενόταν 

αύξηση των πωλήσεων. Οι λόγοι ποικίλουν και έχουν αναλυθεί  προηγούμενα.  

 

7.6.3 Εξέλιξη Κερδών προ Τόκων και Φόρων (EBIT) 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

EBIT 73,28 84,7 109,7 83,13 

 

Ίδια εικόνα και για το EBIT της Vivartia με παρόμοια εξήγηση. 

 

7.6.4 Εξέλιξη Κερδών Προ Φόρων (EBT)  

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

EBT 38,14 62,45 85,78 123,5 

  

Το EBT της Vivartia εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία και αυτό οφείλεται στην 

έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρίας, τόσο μακροχρόνιων όσο και 

βραχυχρόνιων. Μάλιστα, το 2006, έτος που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

παρούσα ανάλυση, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρίας καταγράφουν σημαντική 
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μείωση της τάξης του 24,4%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της ανοδικής 

πορείας των κερδών προ φόρων της εταιρίας.  

 

7.6.5 Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσμάτων 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Καθαρά 

Αποτελέσματα 

28,57 43,4 46,77 97,4 

 

Ανάλογη με την πορεία του EBT είναι και η πορεία των καθαρών 

αποτελεσμάτων της Vivartia. Η εταιρία εμφανίζει θετικά καθαρά αποτελέσματα που 

αυξάνονται διαρκώς με το πέρασμα των ετών. Η εταιρία δεν επηρεάστηκε από τη 

σύναψη των ομολογιακών δανείων σε αυτόν τον τομέα και την συνακόλουθη αύξηση 

των χρηματοοικονομικών της εξόδων, αλλά και των υποχρεώσεών της γενικότερα, και 

κατόρθωσε να εμφανίσει θετικά και αισθητά αυξημένα καθαρά αποτελέσματα. Ο 

στόχος για τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού σχήματος μοιάζει να έρχεται 

ένα βήμα πιο κοντά, καθώς η εταιρία δίνει δείγματα ισχυρής και εύρωστης παρουσίας 

στην αγορά και ενώ η συγχώνευση μετρά μόλις 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της.  

 

7.6.6 Εξέλιξη Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης   

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Εξέλιξη Κ.Κ.Κ. 118,9 55,6 76,75 170,7 

  

Ο δείκτης του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης της Vivartia δεν είναι σταθερός, αν 

και πάντα πάνω από το μηδέν. Το 2004 παρουσιάζει μείωση κατά 53,2% σε σχέση με 

το 2003, που οφείλεται στη μείωση των κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού της 
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εταιρίας ταυτόχρονα με την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Την 

επόμενη χρονιά ανακάμπτει, ωστόσο, παρουσιάζοντας αύξηση 38%, αν και το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας συνεχίζει να καταγράφει μείωση. Το 2006, με 

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Κ.Κ.Κ. εκτοξεύεται στα €170,7 εκατ. (+ 

122,4%), γεγονός που οφείλεται στην άνοδο που κατέγραψαν όλα τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρίας, σε συνδυασμό με τη μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.  

  

7.6.7 Εξέλιξη Καθαρής Θέσης 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Εξέλιξη 

Καθαρής Θέσης 

310,9 430,97 421,04 625,18 

 

Η καθαρή θέση της εταιρίας εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη το 2006 μετά την 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στις 9/12/2005 με την έκδοση νέων κοινών 

μετοχών6. Η εξέλιξη του μεγέθους αναμένεται να συνεχιστεί και το 2007, μετά τις 

αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες προέβη η εταιρία στη 

διάρκεια και του 2006.  

 

7.6.8 Εξέλιξη Καθαρών Λειτουργικών Ταμειακών Ροών 

(εκατ. €) 2003 2004 2005 2006 

Ε.Κ.Λ.Τ.Ρ. 73 98,65 56,53 72 

 

                                                 
6 Βλ. ανωτέρω, υποσημείωση 3. 
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Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές της Vivartia παρουσιάζουν 

διακυμάνσεις πριν τη συγχώνευση, το 2006, όμως, εμφανίζονται βελτιωμένες σε σχέση 

με το 2005 (+27,4%), παρόλο που πρόκειται για το έτος πραγματοποίησης της 

συγχώνευσης και τα κόστη είναι υψηλά και η εταιρία έχει επιβαρυνθεί με την έκδοση 

δύο ομολογιακών δανείων. Συμπεραίνει, λοιπόν, κανείς ότι έχουν τεθεί γερές βάσεις για 

την επίτευξη λειτουργικών συνεργιών από τη συγχώνευση καθώς και ότι η συγχώνευση 

δείχνει ήδη τα αποτελέσματά της όσον αφορά στη ρευστότητα της εταιρίας.  

 

7.6.9 Εξέλιξη της Τιμής της Μετοχής σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη 

 

 

 

Η σημαντική αποδοτικότητα του ομίλου και οι θετικές διαφαινόμενες 

προοπτικές για το μέλλον αποτυπώθηκαν με ενάργεια και στην πορεία της τιμής της 

μετοχής, η οποία παρουσιάζει συνεχή άνοδο, κινούμενη συνεχώς πάνω από το γενικό 

δείκτη του χρηματιστηρίου. 
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα – Σύγκριση των δύο εταιριών  

 

 

8.1 Συμπεράσματα από τη μελέτη της εξαγοράς μεταξύ της «Μυτιληναίος 

Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» και της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» 

 

 Ο Όμιλος Μυτιληναίος Α.Ε. αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά 

σχήματα στην Ελλάδα, με επιχειρήσεις στην παραγωγή και εμπορία βασικών 

μετάλλων, στις μεταλλουργικές κατασκευές, την ενέργεια και την κατασκευή 

στρατιωτικού εξοπλισμού. Ο Όμιλος υπερδιπλασίασε το μέγεθός του με την απόκτηση 

ποσοστού 46% της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» από την καναδική Alcan το 

Μάρτιο του 2005. Η συμφωνία παρέχει σημαντικές συνέργιες ανάμεσα στις εταιρίες 

του ομίλου και έγκειται στις ικανότητες του ομίλου να εκμεταλλευτεί την επιπρόσθετη 

αξία που του παρέχει η «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.». Η επιτυχημένη ενοποίηση 

του Αλουμινίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στον πρωταρχικό στόχο του 

Ομίλου να γίνει ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος παραγωγός βασικών μετάλλων στη 

Ν.Α. Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η εξαγορά της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» 

στρέφει αναγκαστικά το ενδιαφέρον του Μυτιληναίου στην επέκταση του συμβολαίου 

της αλουμίνας, που φαίνεται να παρέχει μεγάλα περιθώρια κέρδους στον Όμιλο7.  

 Ο όμιλος φαίνεται να είναι σωστά τοποθετημένος στην αγορά, προκειμένου να 

επωφεληθεί από το υπάρχον θετικό κλίμα της παγκόσμιας βιομηχανίας βασικών 

μετάλλων και την επικείμενη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας.  

                                                 
7 Το συμβόλαιο της αλουμίνας αποτέλεσε το 2005 το 16% του κύκλου εργασιών του Ομίλου 
Μυτιληναίος, ενώ το ποσοστό αυξήθηκε στο 20% το επόμενο έτος.  
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 Η συμφωνία για την εξαγορά της «Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» υπήρξε 

επωφελής για τον Όμιλο Μυτιληναίο από όλες τις απόψεις. Ο Όμιλος αυξήθηκε σε 

μέγεθος, ενώ επεκτάθηκε το εύρος των δραστηριοτήτων του και κατέστη, κατά αυτόν 

τον τρόπο, ένας αξιόλογος εταίρος του εγχώριου επιχειρηματικού τοπίου. Ο 

Μυτιληναίος, συνδεόμενος με το Αλουμίνιο, αξιοποιεί την τεχνογνωσία, την εμπειρία, 

τις δομές αλλά και τις διαδικασίες που έχει αναπτύξει η εταιρία ως αποτέλεσμα της 

πολύχρονης λειτουργίας της, ώστε να ενισχύσει τη θέση της στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό χάρτη. Παράλληλα, απέκτησε τη δυνατότητα να συνεργαστεί στενά με 

την κορυφαία εταιρία του κλάδου, την καναδική Alcan, και να ισχυροποιήσει ακόμα 

περισσότερο τη δραστηριότητά της, ενώ ταυτόχρονα έχει θέσει τις βάσεις για την 

επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Εξάλλου, η εξαγορά της «Αλουμίνιο της 

Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» συνδυάστηκε με δυναμική δραστηριότητα και στον τομέα της 

Ενέργειας, όπου επιδιώκεται να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες που δημιουργεί 

η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.  

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, από τη μελέτη των 

δεικτών ρευστότητας, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Μυτιληναίος επωφελήθηκε από 

την εξαγορά, αφού οι δύο δείκτες κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, 

συνεπικουρούμενοι από τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των 

απαιτήσεων. Ωστόσο, το 2006 οι δείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας 

μειώνονται εξαιτίας της υποχρέωσης του Ομίλου για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού 

δανείου, ύψους $100 εκ. Παρόμοια πορεία ακολουθεί και ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας εξόφλησης υποχρεώσεων για τον ίδιο λόγο.  

 Διαφορετική τροχιά ακολουθούν οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

και ενεργητικού σημειώνοντας σταδιακή αύξηση στο πέρασμα των ετών. Η αύξηση των 

δεικτών αυτών οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην πρώτη ενοποίηση των μεγεθών της 
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«Αλουμίνιο της Ελλάδος», αλλά και στην εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της 

θυγατρικής ΜΕΤΚΑ ταυτόχρονα με τα θετικά αποτελέσματα του συμβολαίου της 

αλουμίνας.  

 Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου κρίνεται ικανοποιητικό για τον κλάδο, 

δεδομένου ότι ασκεί κυρίως εμπορική δραστηριότητα, όπου – λόγω των συμφωνιών 

που έχει υπογράψει – διαθέτει πρόσβαση σε φθηνές πηγές προμήθειας πρώτων υλών 

και προϊόντων. Όσον αφορά το καθαρό περιθώριο κέρδους, ο δείκτης παρουσιάζει 

έντονες διακυμάνσεις από το 2004 και έπειτα, καθιστώντας επισφαλή την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων για το αν και κατά πόσο η πορεία του δείκτη οφείλεται στην 

διαδικασία εξαγοράς ή στα επενδυτικά σχέδια του ομίλου. Κατά τα άλλα, η 

αποδοτικότητα τόσο των Ιδίων, όσο και των Επενδυμένων Κεφαλαίων παραμένουν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα.  

 Αναφορικά με το δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, αυτός συνήθως εμφανίζει 

τιμές μικρότερες της μονάδας, δημιουργώντας την εντύπωση μιας ασφαλούς 

επιχείρησης που μπορεί να προσελκύσει εξωτερικούς επενδυτές χάρη στο περιθώριο 

ασφαλείας που παρέχει, γεγονός που κρίνεται θετικά δεδομένης της 

προγραμματισμένης επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρίας.  

 Με βάση τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες, σκιαγραφείται η εικόνα μιας 

επιχείρησης που επιθυμεί να έχει ευχαριστημένους μετόχους, διανέμοντας από τη μια 

υψηλότερο μέρισμα και από την άλλη, εμφανίζοντας βελτιωμένες τιμές για το δείκτη P 

/ E, σε σχέση με την περίοδο πριν την εξαγορά.  

 Συνοψίζοντας, η σύναψη της συμφωνίας εξαγοράς του Αλουμινίου απέβη 

εξαιρετικά επωφελής και επικερδής για τον Όμιλο Μυτιληναίου, καθώς σε αδρές 

γραμμές, η αποτελεσματικότητα των μεγεθών του Ομίλου εμφανίζεται βελτιωμένη την 

περίοδο μετά την εξαγορά σε άμεση σύγκριση με την περίοδο πριν την εξαγορά. 
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Βασικός παράγοντας που συντέλεσε στην επιτυχία αυτή είναι, αναμφίβολα, ο σωστός 

και έγκαιρος στρατηγικός σχεδιασμός του εγχειρήματος.  

 Όσον αφορά τις προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον στον τομέα της 

μεταλλουργίας, με γνώμονα τις υψηλές τιμές των μετάλλων στη διεθνή αγορά, τη 

διατήρηση των θετικών τάσεων, αλλά και την υλοποίηση των προγραμμάτων 

περικοπής δαπανών που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αναμένεται σημαντική αύξηση 

των μεγεθών του Ομίλου. Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος της χρήσης εργαλείων 

αντιστάθμισης κινείται προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των υψηλών αυτών 

τιμών για ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής του Αλουμινίου της Ελλάδος. 

Επιπροσθέτως, στον τομέα της ενέργειας, πρόκειται να επιδιωχθεί ακόμη πιο δυναμικά 

η εδραίωση της θέσης του Ομίλου ως του πλέον εξειδικευμένου κατασκευαστή 

ενεργειακών έργων στην Ελλάδα. Η ενέργεια αυτή θα γίνει παράλληλα με τη 

διαδικασία διερεύνησης διεθνών στρατηγικών συμμαχιών και την είσοδο στην 

παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στην υπό διαμόρφωση απελευθερωμένη 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την κατασκευή και λειτουργία ενός εμπορικού 

ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Άγ. Νικόλαο Βοιωτίας, 

στο νότιο σύστημα της χώρας.  

 Οι παραπάνω ενέργειες σε συνδυασμό με α) την αποτελεσματικότητα της 

Διοίκησης του Ομίλου όσον αφορά τη σύναψη μιας σειράς από επιτυχημένες 

συμφωνίες που έχουν ήδη αυξήσει και πρόκειται να ενισχύσουν περαιτέρω την αξία της 

επιχείρησης και β) την αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη του Ομίλου, αναμένεται 

να αποφέρουν σημαντικές θετικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Πέραν 

τούτου, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η αναφορά στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό 

χαρτοφυλάκιο του Μυτιληναίου, το οποίο προσφέρει από μόνο του μεγάλες 
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δυνατότητες κερδοφορίας και προστατεύει την αποδοτικότητα του Ομίλου από 

οποιαδήποτε διατάραξη του κύκλου εμπορευμάτων.  

 

 

8.2 Συμπεράσματα από τη μελέτη συγχώνευσης της «Vivartia A.E.»   

 

 Η Vivartia αποτελεί μια δυναμική και ισχυρή επιχείρηση. Τα εμπορικά της 

σήματα αναγνωρίζονται από εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ τα προϊόντα της οδηγούν τις 

εξελίξεις στην αγορά. Η στρατηγική της στοχεύει στην επέκταση, οι δράσεις της στην 

ποιότητα και οι άνθρωποί της στην επόμενη καινοτομία. Μέσω της πενταπλής 

συγχώνευσης που επιχειρήθηκε το 2006, η Vivartia ισχυροποιεί τη θέση της στην 

Ελλάδα, ενώ επεκτείνεται στον παγκόσμιο χάρτη. Η νέα εταιρία κατάφερε μέσα στον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας της να επιτύχει όλους τους τεθέντες στόχους. Βέβαια, ο 

παράγοντας της αβεβαιότητας υπήρξε και παραμένει αυξημένος, διότι είναι ευρέως 

γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό συγχωνεύσεων οδηγείται σε αποτυχία από παράγοντες 

που δεν προβλέφθηκαν σωστά στη φάση του σχεδιασμού. Ωστόσο, τα πρώτα 

οικονομικά αποτελέσματα της Vivartia δείχνουν συνέπεια στις δεσμεύσεις της 

επιχείρησης, γεγονός που είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον.  

 Το 2004 η Δέλτα Συμμετοχών εισήγαγε ένα τριετές επιχειρηματικό πλάνο 

αναμόρφωσης της εταιρίας, με σκοπό να γίνει ο ηγέτης στην ελληνική αγορά τροφίμων 

– ποτών. Τα κύρια σημεία του ήταν: α) η ενδυνάμωση του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας μέσω ΕήΣ και αποεπενδύσεων, β) η αναζήτηση 

επιχειρηματικών συνεργιών εντός του ομίλου και γ) η βελτίωση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας του ομίλου. Ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος που έλαβαν χώρα τους 

επόμενους 18 μήνες από την εξαγγελία του πλάνου αναμόρφωσης περιλαμβάνουν: i) 
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την πώληση της Δέλτα Παγωτού Α.Ε. στη Nestle, ii) την ενίσχυση της ρευστότητας της 

μετοχής της εταιρίας μέσω της μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές και 

iii) την απλοποίηση της εταιρικής δομής με την απορρόφηση θυγατρικών.  

 Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε η Vivartia, μια νέα επιχειρηματική μονάδα, ως 

αποτέλεσμα του ανωτέρω επιχειρηματικού σχεδίου. Η πώληση της Δέλτα Παγωτού 

κρίνεται ότι δημιουργεί σημαντική αξία στους μετόχους της Vivartia. Η πώληση 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2006. Τα τρία τελευταία έτη η εταιρία παρουσίαζε 

σημαντική μείωση στις πωλήσεις και τα κέρδη της. Η μεταβίβασή της στη Nestle, 

λοιπόν, απελευθέρωσε πόρους και έστρεψε την προσοχή της Vivartia στους ραγδαία 

αναπτυσσόμενους τομείς της αρτοποιίας – ζαχαρωδών και των γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της Chipita στον όμιλο Vivartia προσέφερε 

σημαντική ενίσχυση στο επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας, καθώς πρόκειται για τη 

συγχώνευση με μια εταιρία που θεωρείται ο ηγέτης της αγοράς αρτοποιίας – 

ζαχαρωδών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μια γοργά αναπτυσσόμενη αγορά.  

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Vivartia κατάφερε να επιτύχει τους 

στόχους που έθεσε για το πρώτο έτος της λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα, η 

απόδοση του ομίλου κατά το 2006 κρίνεται ικανοποιητική και πολλά υποσχόμενη για 

το μέλλον. Οι δείκτες ρευστότητας της επιχείρησης παρουσιάζονται ενισχυμένοι και 

αυτό οφείλεται στην ονομαστικοποίηση των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας και 

την επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης των ιδίων μετοχών (treasury stocks) με ιδιωτική 

τοποθέτηση σε έλληνες και ξένους θεσμικούς.  

 Αναφορικά με τους δείκτες δραστηριότητας της εταιρίας, η εικόνα μοιάζει 

συγκεχυμένη. Ένα έτος πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (2005), οι δείκτες 

δραστηριότητας εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, 

αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, η πορεία των δεικτών αντιστράφηκε με την 
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ολοκλήρωση της συνένωσης των επιχειρήσεων. Το γεγονός δημιουργεί ερωτηματικά, 

είναι, όμως, εύκολα κατανοήσιμο αν αναλογιστεί κανείς τους κινδύνους τους οποίους 

συνεπάγεται μια τέτοια στρατηγική κίνηση και το βαθμό αβεβαιότητας με τον οποίο 

είναι συνδεδεμένη. Εξάλλου, πάντα δίνεται ένα χρονικό περιθώριο σε κάθε τέτοιας 

έκτασης και μεγέθους εγχείρημα. Έτσι, λοιπόν, ο στόχος για τη Vivartia είναι μέσα στο 

2007 να αντισταθμίσει το προκύπτον κόστος της συγχώνευσης, ώστε να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση των αποθηκών και την πολιτική marketing της 

εταιρίας (προώθηση, διανομή).  

 Οι δείκτες αποδοτικότητας της Vivartia καταγράφουν βελτιωμένες τιμές το 

2006, σε σχέση με τα έτη που προηγούνται της συγχώνευσης. Άλλωστε, η επίτευξη 

ικανοποιητικών δεικτών αποδοτικότητας (ιδιαίτερα μικτού περιθωρίου και 

αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων) αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο της 

επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει διότι, για να επιτευχθεί ένας αποδεκτός δείκτης, σημαίνει 

ότι η εταιρία έχει δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας από τη συγχώνευση και παντός 

είδους συνέργιες.  

 Αναφορικά με τους δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων, η εικόνα που παρουσιάζει ο 

όμιλος δεν είναι η επιθυμητή, καθώς παρατηρείται εκτεταμένη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας με δανειακά κεφάλαια. Πρόκειται, όμως για κεφάλαια 

που προορίζονται να χρηματοδοτήσουν, συν τοις άλλοις, περαιτέρω αναπτυξιακά 

σχέδια της εταιρίας. Παρόλα αυτά, η διοίκηση της Vivartia σκοπεύει να βελτιώσει την 

κεφαλαιακή δομή του ομίλου διανέμοντας αυξημένο μέρισμα στους μετόχους, μέσω 

της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, και αναδιαρθρώνοντας τα δανειακά της 

κεφάλαια, μειώνοντας το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων και αυξάνοντας την 

οικονομική προστιθέμενη αξία του.  
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 Η εικόνα που δημιουργείται από την εξέταση των επενδυτικών αριθμοδεικτών 

και του payout ratio είναι παρόμοια με αυτή που σκιαγραφείται από όλους τους δείκτες 

ενδιαφέροντος. Το ρίσκο που ανέλαβε η Vivartia για την επίτευξη των στρατηγικών της 

στόχων κρίνεται υπερβολικό από τους επενδυτές, οι οποίοι αντιδρούν και εκφράζουν 

τις αμφιβολίες τους για το εγχείρημα. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν από την 

εξέταση της εξέλιξης των πωλήσεων της εταιρίας, αν και σε αυτή την περίπτωση τα 

αποτελέσματα είναι περισσότερο δικαιολογημένα και οφείλονται, πρωτίστως, στη 

μείωση της κατανάλωσης που επηρέασε την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης των 

βασικών δραστηριοτήτων της εταιρίας.  

 Τα κέρδη προ φόρων (EBT) της εταιρίας, τα καθαρά της κέρδη, η εξέλιξη του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης, της καθαρής θέσης και των καθαρών λειτουργικών 

ταμειακών ροών ακολουθούν διαφορετικό μοτίβο εξέλιξης και καταγράφουν αύξηση 

για το 2006. Αποτελούν, δηλαδή, ισχυρές ενδείξεις ότι η εταιρία βαδίζει προς τους 

στόχους της με αργά και σταθερά βήματα και είναι θέμα χρόνου μέχρι να τους επιτύχει. 

 Συνοψίζοντας, η στρατηγική της εταιρίας αφορά στη δημιουργία μιας άρτια 

οργανωμένης επιχείρησης, επικεντρωμένης στη δημιουργία μετοχικής αξίας. Επίσης, 

αφορά στην επίτευξη συνεργιών σε κάθε επίπεδο, στην εκμετάλλευση της αύξησης της 

παραγωγικότητας και της βελτίωσης του κόστους, καθώς και στην ανεύρεση νέων 

ευκαιριών ανάπτυξης, είτε μέσω γεωγραφικής εξάπλωσης είτε μέσω της δημιουργίας 

νέων καινοτόμων προϊόντων. Για να μπορέσει, όμως, η εταιρία να επιτύχει τους 

στόχους αυτούς, θα πρέπει να κατακτήσει πρώτα μια σειρά από μικρότερους στόχους. 

Οι στόχοι αυτοί, εν συντομία, είναι: α) η βελτιστοποίηση της σχέσης ιδίων και 

δανειακών κεφαλαίων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου και να μεγιστοποιείται η οικονομική προστιθέμενη αξία, β) η διαμόρφωση 

του καθαρού κεφαλαίου κίνησης ως σταθερού ποσοστού των πωλήσεων, γ) η 
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βελτιστοποίηση των επενδυμένων κεφαλαίων, δ) λειτουργικές βελτιώσεις σε επίπεδο 

κόστους, παραγωγικότητας και διαδικασιών. Αν τα παραπάνω ακολουθήσουν την 

αναμενόμενη πορεία, η Vivartia θα αποκομίσει μεσοπρόθεσμα οφέλη από αρκετούς 

διαφορετικούς τομείς συνεργιών. Για παράδειγμα, θα της δοθεί η δυνατότητα 

δυναμικής ανάπτυξης, δηλαδή γεωγραφικής εξάπλωσης, εκμετάλλευσης ευκαιριών 

cross – selling, ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων κ.ά. Επιπλέον, θα υπάρξουν 

διοικητικά και οργανωτικά οφέλη. 

Το σημαντικότερο όφελος, όμως, είναι οι μεγάλες προοπτικές δημιουργίας αξίας 

που ανοίγονται μπροστά από την εταιρία. Η Vivartia αναμένεται να επιδείξει ρυθμούς 

ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της αγοράς μέσα στα επόμενα έτη και αυτό γιατί 

επιδεικνύει ελκυστικές προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και συνεργιών σε πολλαπλά επίπεδα, με τη χρηματοοικονομική 

ισχύ της, με τη δημιουργία μίας μόνο εισηγμένης εταιρίας που έχει μεγαλύτερες 

δυνατότητες διανομής μερισμάτων και παρουσιάζει αύξηση της διασποράς και της 

εμπορευσιμότητας της μετοχής της.  

 

 

8.3 Συγκριτική Μελέτη των δύο Περιπτώσεων – Μυτιληναίος vs. Vivartia  

 

 Από την παραπάνω μελέτη των περιπτώσεων (α) εξαγοράς στην οποία προέβη ο 

Όμιλος Μυτιληναίος και (β) της συγχώνευσης της Vivartia, και ύστερα από την 

ανάλυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της καθεμιάς ξεχωριστά, εξάγονται 

ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 

των δύο αυτών μεθόδων συνένωσης των επιχειρήσεων.  



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

111 

 Αρχικά, όμως, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί συγκριτικά η λειτουργική 

αποτελεσματικότητα των δύο μελετών περιπτώσεων που αναλύθηκαν στο σώμα της 

εργασίας. Η γενική αίσθηση που αποκομίστηκε από τη μελέτη αυτή είναι πως ο Όμιλος 

Μυτιληναίος έχει βγει εξαρχής κερδισμένος από την απόφαση να επιχειρήσει ένα 

τέτοιο στρατηγικό βήμα στην επιχειρησιακή του πορεία. Αντιθέτως, η Vivartia μοιάζει 

«μουδιασμένη» μετά την ανακοίνωση των πρώτων της αποτελεσμάτων.  

Γεγονός είναι πως η επιχειρηματική προσπάθεια που ανέλαβε η Vivartia 

περικλείει μεγαλύτερο ρίσκο από την κίνηση του Μυτιληναίου. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

Μυτιληναίος προχώρησε στην εξαγορά του Αλουμινίου της Ελλάδος με πολύ 

ευνοϊκούς όρους συναλλαγής. Αγόρασε τις μετοχές του Αλουμινίου με discount 45%, 

πήρε υπό την κατοχή του το εξαιρετικά επικερδές «συμβόλαιο της αλουμίνας», 

επέκτεινε με ασφάλεια τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και μια σειρά άλλων 

πλεονεκτημάτων, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Από την 

άλλη μεριά, η Vivartia βαδίζει βάσει ενός αποφασισμένου επιχειρηματικού σχεδίου, 

προσεκτικά μελετημένου μεν, που δεν εγγυάται σίγουρα αποτελέσματα δε. Σε κάθε 

περίπτωση, οι επιχειρηματικές προοπτικές της Vivartia σχεδιάζονται βάσει των τάσεων 

της αγοράς, ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και παραμένουν ανοιχτές προς 

επανεξέταση, αποτελούν, όμως, προβλέψεις και εκτιμήσεις και είναι αυτό που την 

κάνει περισσότερο προσεκτική στις κινήσεις της, αντανακλώντας τη στάση της αυτή 

και στα αποτελέσματά της.  

Συνεχίζοντας, λοιπόν, αναλυτικότερα, από τη σύγκριση μεταξύ των δύο 

εταιριών προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

ù Οι δύο εταιρίες κατάφεραν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην ελληνική αγορά, 

η καθεμιά σε διαφορετικό βαθμό. Συγκεκριμένα, ο Μυτιληναίος υπερδιπλασίασε το 

μέγεθός του, ενώ, η Vivartia με την ενσωμάτωση της Chipita έκανε το πρώτο βήμα 
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για άνοιγμα των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές και, κυρίως, στις αγορές 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  

ù Οι δύο εταιρίες απολαμβάνουν σημαντικές συνέργιες και πέτυχαν τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και φάσματος. Τα αποτελέσματα αυτά, βέβαια, είναι 

περισσότερο εμφανή στην περίπτωση του Μυτιληναίου, ο οποίος κατάφερε να 

ενσωματώσει στη λειτουργία του την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις δομές και τις 

διαδικασίες του Αλουμινίου με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά, 

η Vivartia κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους της για το πρώτο έτος της 

συγχώνευσης, επιδεικνύοντας συνέπεια στις εξαγγελίες της, ο πήχης όμως δεν είχε 

τεθεί αρκετά ψηλά, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας του εγχειρήματος.  

ù Προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά αυτά τα οποία καταγράφονται, 

αξίζει να επισημανθούν ορισμένες διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη μελέτη των 

αριθμοδεικτών των δύο εταιριών.  

Ú Όσον αφορά στον Όμιλο Μυτιληναίο, όλοι οι δείκτες που μελετήθηκαν 

κινούνται, καταρχήν, σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να 

γίνει στο μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας, που παρουσιάζει θετική 

εξέλιξη και κινείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα για τον κλάδο της 

μεταλλουργίας. Επίσης, η πορεία του δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, ο οποίος είναι πάντοτε μεγαλύτερος από τη μονάδα, δίνει την 

εντύπωση μιας επιχείρησης που ξέρει πού βαδίζει, γνωρίζει τις 

δυνατότητές της και παρέχει ασφάλεια στους επενδυτές της. Η εξέλιξη του 

δείκτη P /E αντανακλά τη διάθεση της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τα 

συμφέροντα των μετόχων της, εικόνα που αποτυπώνεται και στην πορεία 

της μετοχής, η οποία σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο. Σημεία προσοχής 

συνιστούν οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές της επιχείρησης, που 
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επιβαρύνθηκαν λόγω του κόστους της εξαγοράς και η ρευστότητα του 

ομίλου, η οποία, αν και βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα, έχει επηρεαστεί 

από την υποχρέωση αποπληρωμής κοινοπρακτικού δανείου που έχει 

αναλάβει η εταιρία. 

Ú Όσον αφορά στη Vivartia, η ρευστότητά της εμφανίζεται ενισχυμένη, το 

ίδιο και η αποδοτικότητά της, κάτι που αποτελούσε πρωταρχικό της στόχο, 

καθώς σημαίνει ότι η εταιρία έχει επιτύχει τις απαραίτητες οικονομίες 

κλίμακας και φάσματος. Πέραν τούτων, από την εξέταση των δεικτών 

δραστηριότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων και τους επενδυτικούς δείκτες, η 

εντύπωση που αποκομίζεται είναι πως η εταιρία λειτουργεί υπό καθεστώς 

αναμονής. Οι δείκτες καταγράφουν επιδεινωμένες τιμές, αποτυπώνοντας 

το κλίμα αβεβαιότητας που είναι διάχυτο ανάμεσα στους επενδυτές της 

επιχείρησης. Την ίδια εικόνα δείχνουν και οι πωλήσεις της εταιρίας, 

καταγράφοντας μη – αναμενόμενα αποτελέσματα, αν και σε αυτή την 

περίπτωση ο λόγος είναι διαφορετικός και έγκειται στη μείωση του δείκτη 

κατανάλωσης που σημειώθηκε το 2006 και συμπαρέσυρε στην πτώση τις 

βασικές δραστηριότητες της Vivartia. Ωστόσο, μια ματιά στην εξέλιξη των 

κερδών της εταιρίας, του καθαρού κεφαλαίου κίνησής της, της καθαρής 

θέσης και των καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών της δίνει αισιόδοξα 

μηνύματα για το μέλλον. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν ικανοποιητική 

απόδοση για την εταιρία και αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η εταιρία 

βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της και την 

θετική έκβαση της συγχώνευσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος 

ώστε να συνειδητοποιηθεί η νέα κατάσταση και να αποφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.  
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ù Γενικά, ο Μυτιληναίος φαίνεται να είναι σωστά τοποθετημένος στην αγορά και να 

επικουρείται στις δραστηριότητές του από το θετικό κλίμα που υπάρχει στον κλάδο 

παγκοσμίως, με την αυξητική τροχιά των τιμών των βασικών μετάλλων και τις 

θετικές τάσεις που επικρατούν. Επιπλέον, η επέκταση των δραστηριοτήτων του 

Ομίλου στον κλάδο της ενέργειας, η επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, το πρόγραμμα περικοπής δαπανών που ήδη 

εφαρμόζεται και η εντυπωσιακή αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης, όλα μαζί 

συνάδουν πως η συμφωνία εξαγοράς υπήρξε εξαιρετικά επωφελής για τον Όμιλο 

από όλες τις απόψεις, χωρίς να έχει εξαντλήσει ακόμα τη δυναμική της, καθώς 

αναμένεται σημαντική αύξηση των μεγεθών του Ομίλου μέσα στα επόμενα έτη.  

ù Σκιαγραφώντας την εξέλιξη της Vivartia, η εταιρία βαδίζει σύμφωνα με τους 

στόχους της. Βρίσκεται, όμως, σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν κάνει την εμφάνισή 

τους ακόμη τα θεαματικά αποτελέσματα που επιθυμεί για τον κλάδο τροφίμων – 

ποτών τόσο εγχώρια, όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με το 

επιχειρησιακό πλάνο που κατέθεσε η εταιρία το 2004, έχει ήδη καταφέρει να 

ενδυναμώσει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο, με την ενσωμάτωση της Chipita 

στον όμιλό της. Επιπλέον, βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη 

συνεργιών σε ενδο-ομιλικό επίπεδο, με την απορρόφηση των θυγατρικών της 

εταιριών, και αναζητά με σταθερά βήματα της βελτίωση της λειτουργικής της 

αποδοτικότητας. Είναι γεγονός ότι η εταιρία έχει απλοποιήσει την εταιρική της 

δομή και οι διαφαινόμενες προοπτικές για την εξέλιξή της είναι εξαιρετικά 

ευοίωνες, ούτως ώστε να μπορέσει η εταιρία να κατακτήσει τον πρωταρχικό της 

σκοπό, που είναι η δημιουργία μιας άρτια οργανωμένης επιχείρησης, 

επικεντρωμένης στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.  
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8.4 Εξαγορές vs Συγχωνεύσεων   

 

Σε ενίσχυση όσων αναφέρονται ανωτέρω, κρίνεται να σκόπιμο να επισημανθεί 

εκ νέου το γεγονός ότι τόσο οι εξαγορές, όσο και οι συγχωνεύσεις αποτελούν τρόπους 

επιχειρηματικής οργάνωσης και συνένωσης των επιχειρήσεων. Οι μόνες διαφορές που 

εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο μεθόδους περιορίζονται: α) στο είδος του 

ανταλλάγματος που προσφέρεται για την πραγματοποίησή τους και β) στο «δικαίωμα 

λόγου» των παλαιών ιδιοκτητών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης στο νέο καθεστώς 

ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, καθίσταται δόκιμη η ταυτόχρονη εξέταση των 

Ε&Σ τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.  

Αναφορικά με το είδος του ανταλλάγματος, είθισται οι εξαγορές να 

χρηματοδοτούνται με μετρητά και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων με έκδοση νέων 

μετοχών, όπως στις εξεταζόμενες περιπτώσεις του Μυτιληναίου και της Vivartia, αν και 

κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πανάκεια. Η διαφορά αυτή, ωστόσο, είναι καίριας σημασίας, 

καθώς διαδραματίζει έναν ειδικό ρόλο στο τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν 

τις επιλογές της εκάστοτε διοίκησης. Επιπλέον, δύναται να επηρεάσει και την αξία μιας 

επιχείρησης και να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους δείκτες αποτίμησης της νέας 

εταιρίας που προκύπτει από την αντίστοιχη επιχειρηματική σύμπραξη.  

Η απόφαση χρηματοδότησης μιας εξαγοράς με μετρητά σημαίνει ότι η 

εξαγοράζουσα εταιρία είναι εκείνη που αναλαμβάνει όλο τον κίνδυνο, αλλά, επίσης, 

κρατά για τον εαυτό της ολόκληρη τη μελλοντική απόδοση της εν λόγω 

επιχειρηματικής κίνησης. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα 

στις αγορές ότι πιστεύει στην εξαγορά της εν λόγω επιχείρησης, αλλά, το κυριότερο, ότι 

πιστεύει και στην αξία της δικής της μετοχής, την οποία δεν επιθυμεί να ανταλλάξει. 

Όταν, μάλιστα, τα μετρητά που χρηματοδοτούν την εξαγορά προέρχονται από τη 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

116 

λειτουργική κερδοφορία της επιχείρησης και τις ταμειακές ροές της, και όχι από τα 

αντληθέντα κεφάλαια μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τότε 

το μήνυμα που στέλνει στην αγορά είναι ακόμα πιο έντονο.  

Αντίθετα, η απόφαση χρηματοδότησης μιας συγχώνευσης με την έκδοση νέων 

μετοχών, σημαίνει ότι η απορροφώσα εταιρία προσφέρεται, στην ουσία, να 

«μοιρασθεί» τη νέα επιχειρηματική οντότητα που θα προκύψει με τους μετόχους της 

απορροφώσας, στους οποίους άλλωστε προσφέρει και μετοχές της. Το γεγονός αυτό η 

επενδυτική κοινότητα το εκλαμβάνει, συνήθως, ως ένδειξη μικρής πίστης της 

απορροφώσας για την ίδια τη μετοχή της.  

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του Ομίλου Μυτιληναίος και της Vivartia 

συγκλίνουν προς την παραπάνω άποψη, σύμφωνα με την ανάλυση που έχει προηγηθεί. 

Αναμένεται να διαπιστωθεί αν όντως μια τέτοια άποψη ισχύει εν ελθέτω χρόνω, δηλαδή 

μετά το πέρας της «κρίσιμης» τριετίας που ορίζεται ως το αποφασιστικό διάστημα μέσα 

στο οποίο οι στρατηγικές κινήσεις Ε&Σ αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

 

 

8.5 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι 

αναφέρονται αναλυτικά στην εισαγωγή της εργασίας. Υπό την υπόθεση της αίρεσης 

αυτών των περιορισμών, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια πολύπλευρη, πιο 

εκτεταμένη και, κατά συνέπεια, πιο ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα της μιας από τις δύο μεθόδους και να διαπιστωθεί αν όντως 

τίθεται θέμα διαχωρισμού τέτοιου είδους.  

Έτσι, λοιπόν, η συγγράφουσα την εργασία προτείνει: 
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1) Τη μελέτη περιπτώσεων Ε&Σ που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν ωριμάσει στο 

χρόνο, δηλαδή έχει παρέλθει τουλάχιστον η «κρίσιμη» τριετία από το έτος 

ολοκλήρωσης της επιχειρηματικής σύμπραξης.  

2) Την παρατήρηση μεγαλύτερου δείγματος εταιριών και για τις δύο περιπτώσεις – 

Ε&Σ – ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να είναι αξιόπιστα πέρα από κάθε 

αμφιβολία.  
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Παράρτημα Α: Μελέτη Περίπτωσης Εξαγοράς Επιχειρήσεων: 

«Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων» έναντι «Αλουμίνιο της 

Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» 

 

Α.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου Μεταλλουργίας  

 

 Η διεθνής εμπορία μη σιδηρούχων μετάλλων διακρίνεται από την παρουσία 

πληθώρας διεθνών εμπορικών οίκων, ο ρόλος των οποίων περιορίζεται συνήθως στη 

μεταπώληση του προϊόντος που έχει αγορασθεί από μια ξένη χώρα σε άλλες. Αξίζει να 

τονιστεί ότι ο Μυτιληναίος, ο οποίος κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά 

εμπορίας μετάλλων, έχει μετεξελιχθεί σε ρυθμιστή και υπεύθυνο διάθεσης της 

παραγωγής μερικών από τις κυριότερες πηγές ορυκτού πλούτου στην Ευρώπη. Οι τιμές 

των μετάλλων αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης στα διεθνή χρηματιστήρια 

μεταλλευμάτων, με κυριότερο εκείνο του Χρηματιστηρίου Μεταλλευμάτων του 

Λονδίνου (LME). Από τα τέλη του 2003, η πορεία της αγοράς των βασικών μετάλλων 

στο εν λόγω χρηματιστήριο είναι ανοδική, απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής 

ανάπτυξης με τη μέση αύξηση των τιμών των επιμέρους μετάλλων να ανέρχεται στο 

13%. Η μέση ποσοστιαία αύξηση των τιμών του χαλκού, του αλουμινίου, του 

ψευδαργύρου και του μολύβδου διαμορφώθηκε σε 14,3%, 6,1%, 6,4% και 13,9% 

αντίστοιχα. Η άνοδος των τιμών των βασικών μετάλλων και η αύξηση της ζήτησης 

εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.  

Τάσεις Κλάδου  

Η εξέλιξη των τιμών των βασικών μετάλλων κατά την διάρκεια του 2006 

υπήρξε περισσότερη θετική και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, παρουσιάζοντας 
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αποδόσεις που προκαλούν εντύπωση. Οι τιμές όλων των μετάλλων αυξάνονται με 

ασυνήθιστα υψηλούς ρυθμούς, που κυμαίνονται σε μέσα επίπεδα από 18,9% ως 81,2%, 

ενώ και ο σχετικός δείκτης (LMEX) μεταβάλλεται ανάλογα κατά 68,43%. 

Το εκρηκτικό μίγμα της συνύπαρξης διαφορετικών χρονικά, αλλά ομοειδώς 

ανοδικών φάσεων σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες και την Κίνα, με την προφανή 

και ουσιαστική αδυναμία της προσφοράς να ακολουθήσει επαρκώς μετά τη χρόνια 

υποεπένδυση σε παραγωγικές και αναπτυξιακές δομές στον τομέα των μετάλλων, 

φαίνεται να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του 2006. Η παγκόσμια ανάπτυξη ανέρχεται 

στο 4,9% από 4,7% το 2005, με την Κίνα να ηγείται αυτής (10,5%) και τις 

βιομηχανικές χώρες να διατηρούν τους υψηλούς ρυθμούς (2,9%) των τριών τελευταίων 

χρόνων.  

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή βραχυπρόθεσμων, αλλά και εν γένει 

μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων που αποζητούν υψηλότερες αποδόσεις και  

ικανοποιητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς 

προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στις τιμές, αλλά και στη μεταβλητότητα 

αυτών.  

Από άποψη αποδόσεων, ο χαλκός και το αλουμίνιο, που αποτελούν τα μέταλλα 

με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους σχετικούς δείκτες απόδοσης, επιτυγχάνουν μέση 

αύξηση 82,7% και 35,3% αντίστοιχα, ενώ την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά 

καταλαμβάνει ο ψευδάργυρος με αύξηση 136,9%. 

Αλουμίνιο  

 Το αλουμίνιο επιτυγχάνει μέση απόδοση 35,3% διατηρώντας τη σταθερή 

ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων και επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για μια πιο 

ισορροπημένη, σε σχέση με τα άλλα μέταλλα, ανάπτυξη των βασικών οικονομικών του 

παραμέτρων. Η ζήτηση παραμένει πολύ ισχυρή (6,9% παγκόσμια, 3% δυτικός κόσμος) 
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αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη τόσο στη ραγδαίως αναπτυσσόμενη Κίνα (20%), όσο 

και σε χώρες που σχετικά πρόσφατα εξήλθαν από φάσεις μετριασμένης ανάπτυξης 

(Ευρ. Ένωση, Ιαπωνία). Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών και 

βιομηχανικών προϊόντων για την κάλυψη βασικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες φαίνεται να υποσκελίζει και την πρόσφατη συνεχή πτώση του κατασκευαστικού 

τομέα στις Η.Π.Α. Η πλευρά της προσφοράς τελικού προϊόντος φαίνεται να 

ανταποκρίνεται μερικώς (6% παγκόσμια, 2% δυτικός κόσμος), ενώ το επίπεδο των 

καταγεγραμμένων αποθεμάτων μειώνεται σε αντιστοιχία με το εκτιμώμενο παραγωγικό 

έλλειμμα του ισοζυγίου (-310 χιλ.) και ανέρχεται σε περίπου 2,6 εκατ. τόνους.  

 Η μέση τιμή έτους διαμορφώνεται στα $2566,79/τόνο, η τιμή κλεισίματος έτους 

στα $2859/έτος, οι μεταβολές των μέσων όρων των τιμών του κάθε τριμήνου σε σχέση 

με το προηγούμενό του είναι 16,6,% το 1ο τρίμηνο, 9,6% το 2ο τρίμηνο, 6,5% το 3ο 

τρίμηνο και 9,7% το 4ο τρίμηνο, ενώ το εύρος διακύμανσης είναι $3275-$2267. 

Η Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο: Ηγετική θέση στο εμπόριο Μετάλλων στην 

Ελλάδα, στο εμπόριο χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου στη Βαλκανική αγορά και 

από τις μεγαλύτερες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  

 

 

Α.2.1 Παρουσίαση της «Μυτιληναίος Α.Ε. -  Όμιλος Επιχειρήσεων» 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Η «Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» ανήκει στον κλάδο κωδ. 515.2  

«Χονδρικό Εμπόριο Μετάλλων-Μεταλλευμάτων» της Στατιστικής Ταξινόμησης των 

Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της ΕΣΥΕ. Η βασική δραστηριότητα της 

Μυτιληναίος Α.Ε. είναι το διεθνές εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων, καθώς και οι 
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συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 

Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. 4422/20.12.1990). Έδρα της εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος 

Αθηναίων, Παπαδιαμαντοπούλου 6, Αθήνα. Το Φεβρουάριο του 1993, η έδρα της 

μεταφέρθηκε στο Δήμο Κηφισιάς, Γεωργαντά 11, Κηφισιά (ΦΕΚ 447/10.2.93), ενώ το 

1999 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Πατρόκλου 5-7, 

τηλ. 210 - 68 77 300 (ΦΕΚ. 6355/3.8.99). Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων εταιρειών 

και Πίστεως, με αριθμό μητρώου 23103/06/Β/90/26. Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 

χρόνια και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιό της ανερχόταν σε δρχ. 400.000.000 

(€1.173.881,14) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (€ 2,93) η κάθε μία.  

Αποστολή της εταιρίας 

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, όπως 

αυτό διευρύνθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 01/09/2001, είναι:  

1. 

ü Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, 

ü η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής,  

ü ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και  

ü η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών.  

2.  

ü Η εμπορία, εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή συρμάτων, καλωδίων, σωλήνων και 

συρματόσχοινων, αλυσίδων και σχοινιών κάθε τύπου, μετάλλων, μεταλλευμάτων 

και σιδήρων γενικά, η κατασκευή, επεξεργασία των ανωτέρω προϊόντων για 

εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και αντιπροσώπευση ημεδαπών 
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και αλλοδαπών εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που 

παράγουν και εμπορεύονται παρόμοια προϊόντα.  

ü Η εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών, καθώς και όλων των 

πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών προς μεταλλευτική και μεταλλουργική 

χρήση.  

ü Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και διανομή μπαταριών αυτοκινήτων και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ή άλλων 

μηχανών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ, η έρευνα στο χώρο της πληροφορικής και 

των ηλεκτρικών εφαρμογών εν γένει, η παροχή συμβουλών και εκπαιδεύσεως σε 

θέματα μηχανογραφήσεως και αυτοματισμού.  

3. Η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων 

με τα οποία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.  

4. Η αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων.  

Η βασική δραστηριότητα της «Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων» 

σήμερα είναι το διεθνές εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων, καθώς και οι 

συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.  

 

 

Α.2.2 Ιστορικό της «Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων» 

 

Η «Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» αποτελεί σήμερα έναν από τους 

μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους διεθνώς που δραστηριοποιείται στους τομείς της 

Μεταλλουργίας, της Ενέργειας, των Έργων (EPC) και της Βιομηχανίας Οχημάτων. Η 

εταιρεία, που ως μεταλλουργική εταιρεία διεθνούς εμπορίου και συμμετοχών ιδρύθηκε 
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το 1990, αποτελεί μετεξέλιξη παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που 

ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1908.  

Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και με στόχο να συνεχίσει ο 

όμιλος να πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση του, στο πλαίσιο της πολύχρονης παρουσίας 

και της δραστηριότητάς του, προωθεί με συνέπεια το όραμά του να αποτελέσει τον 

ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό όμιλο της «βαριάς βιομηχανίας». Σε αυτή την 

κατεύθυνση, τα κύρια βήματα στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ομίλου είχαν ως εξής :  

Από το 1991 έως το 1994, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

συγκεντρώθηκαν στη μητρική εταιρεία όλες οι δραστηριότητες των θυγατρικών 

επιχειρήσεων και το 1995 η εταιρεία εισήλθε στο ΧΑ.  

Κατά την περίοδο 1996 – 1997 ο όμιλος, με τη σύναψη στρατηγικών 

συμφωνιών συνεργασίας με κορυφαία μεταλλουργικά συγκροτήματα χαλκού, 

ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουμινίου των χωρών της Βαλκανικής, ισχυροποίησε τη 

θέση του στις διεθνείς αγορές μετάλλων.  

Το διάστημα 1998 – 1999, με την εξαγορά του μεταλλουργικού συγκροτήματος 

επεξεργασίας ψευδαργύρου και μολύβδου, SOMETRA S.A. στη Ρουμανία, όπως 

επίσης και με την εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Copper Mines Ltd, παραγωγού 

χαλκού στην Κύπρο, ο όμιλος εδραίωσε την ηγετική του θέση στην παραγωγή των 

βασικών μετάλλων.  

Επιπλέον, το 1999 με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., 

του μεγαλύτερου μεταλλοκατασκευαστικού συγκροτήματος της Ελλάδας, ο όμιλος 

διευρύνει ουσιαστικά τη δραστηριότητά του. Η εταιρεία διαθέτει τεράστια εμπειρία και 

σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται 

σε θέματα κατασκευών και συντήρησης με κορυφαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, όπως 

η ΔΕΗ. Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό, ενώ, μέσω της 
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συμμετοχής της σε αμυντικά προγράμματα, κατατάσσεται μεταξύ των βιομηχανιών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης με μεγάλη εξειδίκευση σε σύνθετες και υψηλής ποιότητας 

κατασκευές.  

Το 2000, ο όμιλος εξαγόρασε το 43% της κρατικής βιομηχανίας οχημάτων 

ΕΛΒΟ Α.Β.Ε., μέσω ιδιωτικοποίησης και ταυτόχρονα ανέλαβε τη διοίκηση με στόχο 

την εξυγίανση και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, με τα κριτήρια του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, επιχείρησης. 

 Την τετραετία 2001 - 2005 η εταιρεία παρουσίασε κερδοφορία αναστρέφοντας 

τη μακροχρόνια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων. Το 2001, επίσης, ο όμιλος 

Μυτιληναίος εισήλθε στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας και έχει ήδη 

δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους €300 εκατ. Στόχος είναι 

να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαμορφώνονται στην Ελλάδα με την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για το σκοπό 

μάλιστα αυτό, ο όμιλος έχει ιδρύσει 2 νέες εταιρίες και συγκεκριμένα τη «Μυτιληναίος 

Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.». και τη «Μυτιληναίος Αιολική 

Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε.». 

Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2005, η «Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος 

Επιχειρήσεων» ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού 

ποσοστού που κατέχει η Alcan Inc. στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε.». Η εξαγορά 

της Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά, 

μεταλλουργικά και βιομηχανικά συγκροτήματα της Ελλάδας αποτελεί ένα σημαντικό 

βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε.  

Τέλος, το 2006 ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά των εταιριών Δέλτα Project 

και Spider Ενεργειακή. Με τις συγκεκριμένες εξαγορές, ο όμιλος ισχυροποιεί το 

χαρτοφυλάκιό του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 
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δημιουργεί ένα φορέα επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ με επενδυτικό σχέδιο €360 

εκατ. μέχρι το τέλος του 2010. Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ προχώρησε στη σύναψη 

στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρία ALSTOM, για την από κοινού ανάληψη  και 

εκτέλεση έργων στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. 

Ο όμιλος απασχολεί σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό 4.500 άτομα.  

 

 

Α.2.3. Αντικείμενο εργασιών της «Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος 

Επιχειρήσεων» 

 

Φύση Δραστηριοτήτων 

 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι δραστηριότητες του ομίλου 

έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους παραδοσιακούς τομείς του διεθνούς εμπορίου 

μετάλλων – μεταλλευμάτων και τη μεταλλουργία στους τομείς των κατασκευών και της 

ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των τριών διαφορετικών 

τομέων δραστηριότητας, αναθέτοντας το ρόλο της διοίκησης και της χάραξης της 

στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων.  

Οι στρατηγικοί στόχοι του ομίλου αφορούν καταρχήν τον τομέα της 

Μεταλλουργίας, όπου στόχος είναι η εδραίωση του ομίλου ως ο ισχυρότερος 

καθετοποιημένος παραγωγός βασικών μετάλλων στη Ν.Α Ευρώπη. Ακόλουθος στόχος 

είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων και εκτός Ν.Α Ευρώπης.  

Το εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων αντιπροσωπεύει το 71,68% περίπου του 

κύκλου εργασιών της εταιρίας. Σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα αποτελεί η 

πρόσβαση σε ανταγωνιστικές πηγές προμήθειας του προϊόντος. Τα προϊόντα αποτελούν 

στην πλειοψηφία τους αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών και οι τιμές τους 
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καθορίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια μεταλλευμάτων, το σημαντικότερο των οποίων 

είναι το L.M.E. Η Μυτιληναίος Α.Ε. εκτιμά ότι με την εξαγορά της ρουμανικής 

μεταλλουργικής μονάδος Sometra S.A., καθώς και της Hellenic Copper Mines LTD 

στην Κύπρο, έχει εξελιχτεί στη μεγαλύτερη εταιρία εμπορίας χαλκού, μολύβδου και 

ψευδαργύρου στα Βαλκάνια και σε μία από τις κορυφαίες στον ευρύτερο χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

 Στον τομέα των κατασκευών και έργων υποδομής, ο όμιλος δραστηριοποιείται 

μέσω της θυγατρικής εταιρίας του ομίλου ΜΕΤΚΑ Α.Ε., που αποτελεί το ισχυρότερο 

μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία δεκαετιών 

τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η ΜΕΤΚΑ είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα των έργων υποδομής και στον 

τομέα των αμυντικών συστημάτων συμπαραγωγής.  

 Αναφορικά με τον ενεργειακό τομέα, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω 

των θυγατρικών εταιριών του «Δέλτα Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Ολοκληρωμένα 

Έργα Α.Ε.», «Μυτιληναίος Αιολική Ενέργεια Ελλάδος Α.Ε.» και «Μυτιληναίος 

Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», στόχο αποτελεί η είσοδος στην 

παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην υπό διαμόρφωση απελευθερωμένη 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικό ρόλο στη δραστηριοποίηση του ομίλου στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παίξει και ο σταθμός συμπαραγωγής που 

κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής «Αλουμίνιο της Ελλάδος» 

συνολικής ονομαστικής ισχύος 334MW καθώς και η απόφαση του ομίλου για 

κατασκευή εμπορικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δίπλα από τις 

εγκαταστάσεις της «Αλουμίνιο της Ελλάδος». 
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Παραγόμενα Προϊόντα 

H εταιρία, όπως προαναφέρθηκε, έχει αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ελληνική 

επιχείρηση εμπορίας μετάλλων η οποία, λόγω των συμφωνιών συνεργασίας και 

εξαγορών, δεν λειτουργεί πλέον ως απλός εμπορικός εταίρος και διαμεσολαβητής, αλλά 

μετεξελίσσεται σε συντονιστή και διαχειριστή της παραγωγής ορισμένων εκ των 

σημαντικότερων πηγών ορυκτού πλούτου της Ευρώπης. Η εταιρία εμπορεύεται κατά 

κύριο λόγο: 

ü Βασικά μη σιδηρούχα μέταλλα, χαλκό, μόλυβδο, ψευδάργυρο, αλουμίνιο και τα 

κράματα αυτών. Το εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων έχει εξελιχθεί σταδιακά ως η 

κυριότερη δραστηριότητα της εταιρίας και, με εξαίρεση το αλουμίνιο που 

διακινείται κυρίως προς τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες 

έλασης και διέλασης αλουμινίου, τα υπόλοιπα καλύπτουν τις ανάγκες διεθνών 

εμπορικών δραστηριοτήτων. 

ü Μεταλλεύματα, δηλαδή πρώτες ύλες από τις οποίες λαμβάνονται τα αντίστοιχα 

βασικά μέταλλα κατόπιν επεξεργασίας. H εταιρία προμηθεύει μεταλλεύματα 

χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου σε συνεργαζόμενες μονάδες με πλεονασματική 

παραγωγική δυναμικότητα από τα συνεργαζόμενα ορυχεία. 

ü Σιδηρά Κατασκευών / Χαλυβουργικά, δηλαδή υλικά που χρησιμοποιούνται σε 

τεχνικά έργα και σε μεταποιητικές μεταλλοβιομηχανίες. Η δραστηριότητα αυτή 

αποτελούσε, στο παρελθόν, τη βασική ασχολία της εταιρίας και παρά το γεγονός ότι 

η συμμετοχή των προϊόντων αυτών στον κύκλο εργασιών συνεχώς περιορίζεται, οι 

πωλήσεις σε απόλυτα μεγέθη παρουσιάζουν αύξηση, κυρίως λόγω της ισχυρής 

ανάκαμψης της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και της επέκτασης των 

εξαγωγών της εταιρίας στις αγορές της Βαλκανικής και κυρίως της Αλβανίας. 
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ü Συρματουργικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη 

για την κατασκευή συρματόσχοινων, συρματοπλεγμάτων και δομικών πλεγμάτων 

με κύριο καταναλωτή τον κατασκευαστικό κλάδο. 

 

Οργανόγραμμα της «Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων» 

 

 

 

 

Α.2.4 Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

Η Μυτιληναίος Α.Ε. απασχολεί επιλεγμένο διοικητικό και υπαλληλικό 

προσωπικό. Η σύνθεση του προσωπικού κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, έχει ως 

ακολούθως:  
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Πίνακας Σύνθεσης Προσωπικού Ομίλου Μυτιληναίος 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Μισθωτοί  2360 3314 3696 

Ημερομίσθιοι 1154 419 598 

Σύνολο  3514 3733 4294 

 

Η Μυτιληναίος Α.Ε. φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση του στελεχιακού της 

δυναμικού και παρέχει πρόσθετη ασφάλιση στο προσωπικό της. Πιο συγκεκριμένα, 

παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο ασφάλεια ζωής για μόνιμη ή ολική ανικανότητα, 

νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια. Τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία ALICO AIG 

LIFE. Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων είναι άριστες.  

 

 

Α.2.5 Συνοπτική Περιγραφή του Ομίλου εταιρειών και Συμμετοχών της 

εταιρείας  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής της 

Μυτιληναίος Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και η 

μέθοδος ενοποίησης στις 31/12/2006.  

Η δομή του Ομίλου κατά την 31/12/2006 έχει ως εξής:  

 

 

 

 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

138 

Δομή Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε.  
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Α.3 Παρουσίαση της «Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» 

 

Α.3.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

 Η εταιρία «Αλουμίνιο της Ελλάδος Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος 

Εταιρία» ιδρύθηκε το 1960 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’αριθμόν 4110 της 

8/9.10.1960. Η εταιρία έχει την έδρα της (μετά την εξαγορά) στο Δήμο Αμαρουσίου – 

Κηφισίας 16 Μαρούσι, 151 25. Πρότερη έδρα της εταιρίας ήταν ο Δήμος Αθηναίων – 

Σέκερη 1 Αθήνα, 106 71.  

 Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, με Αριθμό Μητρώου 

Ανωνύμων Εταιριών 6045/06/Β/86/102. 

Σκοπός της εταιρίας είναι η αξιοποίηση των σημαντικών ελληνικών 

κοιτασμάτων βωξίτη, για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου και πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της: 

ü Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και η εμπορία 

τους σε οποιαδήποτε χώρα, σε εφαρμογή της Συμβάσεως που υπογράφτηκε με το 

Ελληνικό Δημόσιο στις 27 Αυγούστου 1960 και κυρώθηκε με το Νομοθετικό 

Διάταγμα 4110/1960, καθώς και η παραγωγή και εμπορία οποιασδήποτε μορφής 

ενέργειας. 

ü Η έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία στην Ελλάδα οποιωνδήποτε μεταλλευτικών 

υλικών και μετάλλων καθώς και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα. 

Η εταιρία για την πραγματοποίηση των παραπάνω, αλλά και κατά τρόπο 

γενικότερο, έχει ιδίως το δικαίωμα να αποκτά άδειες μεταλλευτικών ερευνών και 

εκμεταλλεύσεων, να αποκτά, μισθώνει, εγκαθιστά, διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται 
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μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, εργοστάσια και βιομηχανικά καταστήματα, αγροτικές 

και δασικές εκτάσεις, καθώς και υπηρεσίες και επιχειρήσεις χερσαίων και θαλάσσιων 

μεταφορών καθώς και να παραχωρεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες διπλωμάτων, 

βιομηχανικές μεθόδους και σήματα. και, γενικά, να κάνει οτιδήποτε μπορεί να 

συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας.  

Η εταιρία μπορεί, επίσης, για τον ίδιο σκοπό να συμμετέχει με οποιαδήποτε 

μορφή, σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε 

μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με 

τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία.  

Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

από 2.1.1974. 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

 

Α.3.2 Εγκαταστάσεις της εταιρίας 

 

 Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται σε απόσταση 170 χιλιομέτρων από 

την Αθήνα, στον Άγιο Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας και καταλαμβάνουν 

έκταση 7.035.700 τετραγωνικών μέτρων. Περιλαμβάνουν, επίσης, ιδιόκτητες λιμενικές 

εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση πλοίων μεγάλης χωρητικότητας. Η εταιρεία 

εγκατέστησε το βιομηχανικό της συγκρότημα στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού 

κόλπου, καθώς η θέση αυτή συνδυάζει τη γειτονία με τα σημαντικά κοιτάσματα βωξίτη 

της Βοιωτίας και της Φωκίδας, την ευκολία θαλάσσιας επικοινωνίας και τη διακριτική 

ένταξη στο περιβάλλον. 
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 Το εργοστασιακό συγκρότημα της εταιρίας αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα 

στην Ευρώπη καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας και απαρτίζεται από: 

ü Μονάδα παραγωγής αλουμίνας, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 775.000 τόνων. 

ü Μονάδα παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου-ηλεκτρόλυσης, ετήσιας παραγωγικής 

ικανότητας 165.000 τόνων. 

ü Μονάδα χυτηρίου, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 170.000 τόνων τελικού 

προϊόντος (κολόνες, πλάκες, χελώνες). 

ü Μονάδα παραγωγής ανόδων για τις ανάγκες της ηλεκτρόλυσης. 

ü Εκμετάλλευση αποθεμάτων βωξίτη από την, κατά απόλυτη πλειοψηφία, ελεγχόμενη 

θυγατρική μεταλλευτική εταιρία «Δελφοί - Δίστομον Α.Μ.Ε.» 

ü Υπό κατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με 

ισχύος 334MW. 

 

 

Α.3.3 Ιστορικό της εταιρίας 

 

 Το 1960 ιδρύθηκε η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» με κυριότερους μετόχους τον 

όμιλο εταιριών “Pechiney”, την εταιρία “COMPADEC S.A.”, τον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως και τον κ. Σ. Νιάρχο. 

 Το 1963 σήμανε η έναρξη της κατασκευής των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

της εταιρίας στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας, στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου. 

 Το 1966 έγιναν τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου και ξεκίνησε η διαδικασία 

παραγωγής. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1970, η εταιρία επέκτεινε τις εργοστασιακές 

εγκαταστάσεις της και πέτυχε τον διπλασιασμό της παραγωγής της. 
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 Το 1973 αποτελεί σταθμό στην ιστορία της εταιρίας καθώς εισάγεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Το 1981 αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής αλουμίνας κατά 100.000 τόνους 

ενώ ακολουθεί και νέα αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας το έτος 2000 κατά 60.000 

τόνους. 

 Το 2005 η εταιρία δέχεται πρόταση εξαγοράς από την «Μυτιληναίος Α.Ε. – 

Όμιλος Επιχειρήσεων» και ενσωματώνεται στον όμιλο αυτό. Βάσει τη σχετικής 

συμφωνίας, η «Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» αποκτά αρχικά το 46% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Αλουμίνιον της Ελλάδος  Α.Ε. από την Alcan. Το υπόλοιπο 

7%, η Alcan, μέσω του δικαιώματος προαίρεσης, μπορεί να το διαθέσει στην 

Μυτιληναίος Α.Ε. στο μέλλον.  

 

 

Α.3.4 Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

 Για την «Αλουμίνιο της Ελλάδος» ο εργασιακός χώρος αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για τη βιωσιμότητα και τη μακροβιότητά της. Στην κατεύθυνση αυτή, η 

εταιρία διατηρεί ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, εφαρμόζοντας συστήματα που 

ενισχύουν τον αλληλοσεβασμό και την αξιοκρατία, την ατομική προσπάθεια και την 

εξέλιξη του κάθε εργαζομένου της. 

 Η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της, μέσω της 

κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της 

εταιρίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για το προσωπικό. Η εταιρία παρέχοντας 

εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια σε θέματα 

ασφάλειας στην εργασία, διοίκησης, συνεχούς προόδου, ποιότητας, τεχνικής 
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κατεύθυνσης, πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και ξένων γλωσσών, διέθεσε το 

3,7% της μισθολογικής μάζας για το 2006 (3,4% το 2005), πραγματοποιώντας 45.160 

εκπαιδευτικές ώρες (59.090 ώρες το 2005) σε 1.040 εργαζομένους (1050 εργαζόμενοι 

το 2005).  

 

Οργανόγραμμα της εταιρίας 

  

 

 

Η εταιρία από το 2005 είναι μέλος του Ομίλου Μυτιληναίος. Επίσης, μετέχει 

κατά 99,99% στη μεταλλευτική εταιρία «Δελφοί – Δίστομον». 

Η «Αλουμίνιο της Ελλάδος» απετέλεσε την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του 
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βιομηχανικού κλάδου μεταποίησης του αλουμινίου στην Ελλάδα. Ο κλάδος αυτός 

απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, περίπου 40.000 άτομα, μεταποιεί περισσότερους από 

250.000 τόνους αλουμινίου κάθε χρόνο, πραγματοποιεί κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 

το 1,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 
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Παράρτημα Β: Μελέτη Περίπτωσης Συγχώνευσης Επιχειρήσεων: 

VIVARTIA Α.Ε. 

 

 

Β.1 Παρουσίαση κλάδου τροφίμων  

 

Β.1.1 Μονόδρομος η δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων στον 

κλάδο τροφίμων - ποτών και η δραστηριοποίησή τους σε ξένες αγορές  

Σε ραγδαία αναδιάρθρωση υποχρεώνουν πλέον τον κλάδο των τροφίμων-ποτών 

οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για την ποιότητα και ασφάλεια, ο έντονος 

ανταγωνισμός από τις πολυεθνικές και σαφώς το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς 

που δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, με τις εξαγορές και τις 

συγχωνεύσεις στην ημερήσια διάταξη. Ούτως ή άλλως η δημιουργία ισχυρότερων 

επιχειρηματικών σχημάτων είναι, όπως και η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, 

μονόδρομος για κάποιους τομείς του κλάδου οι αγορές των οποίων θεωρούνται πια 

ώριμες. Tα τρόφιμα-ποτά με τζίρο €9,5 δισ., είναι από τους κορυφαίους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας και ισχυρότερη δύναμη, ακόμη και από την 

αυτοκινητοβιομηχανία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κύκλο εργασιών σχεδόν €800 δισ.. 

Β.1.2 Ποιότητα και ασφάλεια 

«H ανάπτυξη θα προέλθει από εξαγορές, συγχωνεύσεις, την εξάπλωση σε 

γειτονικές αγορές ενώ η συγκράτηση των εξόδων θα παίξει σημαντικό ρόλο στα 

κέρδη», επισημαίνουν στελέχη της βιομηχανίας επεξεργασίας κρέατος Nίκας, 

αναφερόμενα στις προοπτικές της αγοράς των αλλαντικών, η οποία εκτιμάται ότι θα 

«τρέχει» με ρυθμό αύξησης της τάξης του 4%. Κατά την άποψή τους, η συγκέντρωση 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

147 

θα αυξηθεί εις βάρος των μικρών βιοτεχνιών, όχι μόνο επειδή οι 

εξαγορές/συγχωνεύσεις αποτελούν δρόμο ανάπτυξης, αλλά γιατί οι απαιτήσεις του 

καταναλωτή ως προς την ποιότητα θα απαιτούν νέες επενδύσεις και δαπάνες που η 

μικρομεσαία επιχείρηση δύσκολα θα αντιμετωπίζει. «H αύξηση της συγκέντρωσης και 

η απόκτηση δεσπόζουσας θέσης δεν σημαίνει μείωση του ανταγωνισμού», πιστεύουν, 

συμπληρώνοντας ότι «αυτός θα είναι ολοένα μεγαλύτερος καθώς οι επιχειρήσεις θα 

προσπαθούν να αναπτυχθούν. Έτσι δύσκολα θα παρατηρηθεί κατάχρηση της 

δεσπόζουσας θέσης». 

Στο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων ως προς την ποιότητα και την 

ασφάλεια που καλείται να λειτουργήσει ο κλάδος σήμερα, θα είναι συχνή η λήψη 

ακόμα και ακραίων προληπτικών μέτρων, τονίζουν από την πλευρά τους στελέχη της 

γαλακτοβιομηχανίας Δέλτα. Παράμετροι όπως ασφάλεια, ποιότητα, ο ανταγωνισμός 

των πολυεθνικών και το περιορισμένο μέγεθος της ελληνικής αγοράς, θα υποχρεώσουν 

τον κλάδο «σε ραγδαία πλέον αναδιάρθρωση με εξαγορές και συγχωνεύσεις, εξάπλωση 

σε νέες αγορές, με έμφαση στην εκμετάλλευση συγκεκριμένων niche αγορών και 

φυσικά νέα προϊόντα», επισημαίνουν. Θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός μέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα οδηγεί αναπόφευκτα 

στην ανάγκη να λειτουργούν οι επιχειρήσεις κάτω από την πίεση της διαρκούς 

προσαρμογής, αναδιοργάνωσης, εισαγωγής νέας τεχνολογίας και χρήσης νέων μεθόδων 

παραγωγής και διοίκησης για να μη χάνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν. 

H Δέλτα πιστεύει ότι η οργανωμένη βιομηχανία τροφίμων, θα πρέπει να αναλάβει και 

να ενσωματώσει στη λειτουργία της «αμέσως τώρα και στα επόμενα χρόνια την ευθύνη 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών, σε συνεργασία με όλους τους φορείς». 
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Β.1.3 Ανατροπή στα γαλακτοκομικά 

Στην αγορά πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως από τον τομέα των 

γαλακτοκομικών προϊόντων θα προέλθει η μεγάλη ανατροπή, προκαλώντας 

αναταράξεις στο σύνολο του κλάδου των τροφίμων και ποτών. Πέρα από τη 

συνεργασία Δέλτα-Chipita, που ασφαλώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα deal στο 

χώρο της βιομηχανίας γενικότερα, εξελίξεις αναμένονται και από το «μέτωπο» των 

πολυεθνικών. H Nestle επιθυμεί να ισχυροποιήσει την παρουσία της στο παγωτό (με τη 

Δέλτα Παγωτού ίσως;), η Friesland ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δραστηριοποιηθεί 

στο σύνολο των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων μέσα από εξαγορές και 

συνεργασίες, ενώ Danone, Arla, Campina φαίνεται να μελετούν συστηματικά όλες τις 

δυνατότητες της ελληνικής αγοράς. 

Β.1.4 Βαρύτητα στην καινοτομία 

Σε αντίθεση με τα γαλακτοκομικά που διακρίνονται από έντονη κινητικότητα, 

από τους πλέον «ήσυχους» τομείς του κλάδου των τροφίμων και ποτών, είναι ο τομέας 

του αλεύρου. «Θα έλεγα ότι δεν φαίνεται να ευνοούνται τα μεγάλα επιχειρηματικά 

σχήματα στον κλάδο των αλεύρων», τονίζει ο κ. Νίκος Φωτόπουλος διευθύνων 

σύμβουλος της Μύλοι Λούλης. «H χρηματιστηριακή συγκυρία δεν βοηθά, οι τράπεζες 

είναι συγκρατημένες, γενικότερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στις εταιρείες για τέτοιες 

κινήσεις», συνεχίζει ο κ. Φωτόπουλος, επισημαίνοντας πως «εκτός αυτού το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η υπερπροσφορά προϊόντος ως 

αποτέλεσμα του συστηματικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων τα τελευταία 

χρόνια». Τη μεγάλη αλλαγή είχε δει ο τομέας των αλεύρων το 1999 όταν 

πραγματοποιήθηκε η επιθετική εξαγορά της Μύλοι Αγίου Γεωργίου από τη Μύλοι 

Λούλη. 
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«Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων το παιχνίδι θα παιχθεί τα 

επόμενα χρόνια στην καινοτομία, στην ικανότητα των επιχειρήσεων να προχωρήσουν 

στην παραγωγή διαφοροποιημένων και εξειδικευμένων προϊόντων», δηλώνει από την 

πλευρά του ο εμπορικός διευθυντής της αρτοβιομηχανίας Kατσέλης κ. Αχιλλέας 

Kαψιώτης. Tα τελευταία χρόνια, συνεχίζει, σημειώνονται αλλαγές στην αγορά των 

τροφίμων και ιδιαίτερα στην κατηγορία των τυποποιημένων-συσκευασμένων τροφίμων 

ενώ, παράλληλα, γίνεται όλο και μεγαλύτερη η τάση για βιολογικά, πιο φυσικά, πιο 

υγιεινά προϊόντα. Σε αυτές τις τάσεις υπακούει και ο τομέας του 

άρτου/αρτοσκευασμάτων. O κ. Kαψιώτης τονίζει ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται 

χαρακτηρίζεται μάλλον από την έξοδο των ελληνικών εταιρειών σε νέες αγορές χωρίς 

βέβαια κανείς να μπορεί να προβλέψει την οποιαδήποτε κίνηση. «Ήδη μεγάλες 

εταιρείες έχουν δραστηριοποιηθεί σε αγορές του εξωτερικού (η Kατσέλης σε Ρουμανία 

και Νιγηρία, η Elite στα Σκόπια κ.α.) ή σκέφτονται να δραστηριοποιηθούν», καταλήγει. 

Β.1.5 Πρώτος βιομηχανικός κλάδος στην Ευρώπη 

Tα τρόφιμα-ποτά στην Ελλάδα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας και περικλείει στους κόλπους του περί τις 1.073 

επιχειρήσεις, μικρού και μεσαίου μεγέθους κατά βάση. 

O κύκλος εργασιών του ανέρχεται σε €9,5 δισ., τα μικτά κέρδη σε €2,6 δισ. ενώ 

τα προ φόρων κέρδη σε €483 εκατ. (στοιχεία ICAP), ενώ καλύπτει το 1/4 της 

απασχόλησης. 

Από πλευράς πωλήσεων είναι ο σημαντικότερος τομέας της μεταποίησης, ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της οποίας ανέρχεται σε €43 δισ. και τα καθαρά κέρδη σε 

€2,4 δισ. 

Μεταξύ των 12 σημαντικότερων επιχειρήσεων της μεταποίησης με βάση τα 

κέρδη του 2004, συγκαταλέγονται 4 επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Πρόκειται για 
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τις Nestle Hellas (€85 εκατ.), Coca-Cola Τρία Έψιλον (€82,8 εκατ.), Αθηναϊκή 

Zυθοποιία (€76,4 εκατ.) και Eλαΐς (€36,5 εκατ.). 

Β.1.6 O κλάδος τροφίμων και ποτών στην E.E. 

Ο κλάδος τροφίμων – ποτών είναι ο πρώτος βιομηχανικός κλάδος με τον κύκλο 

εργασιών του να ανέρχεται σε €799 δισ. σύμφωνα με τα στοιχεία της Confederation des 

Industries Agro-Alimentaires de UE (CIAA). Είναι μεγαλύτερος ακόμη και από τη 

βιομηχανία αυτοκινήτων και χημικών προϊόντων και απασχολεί περισσότερους από 3 

εκατ. εργαζομένους. H μεγαλύτερη παραγωγός χώρα είναι η Γαλλία (αξία παραγωγής 

€136 δισ.), ακολουθεί η Γερμανία (€127,9 δισ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (€108 δισ.) και η 

Ιταλία (€103 δισ.). 

Από τις 9 βασικές κατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν τον κλάδο, οι 

σημαντικότερες είναι τα «διάφορα προϊόντα» (σοκολατοειδή, μπισκότα, ζυμαρικά κ.α.) 

με πωλήσεις €207 δισ., «κρέας» με €161 δισ., «ποτά» (ανθρακούχα και μη) με €118 

δισ. και «γαλακτοκομικά» με €117 δισ. Οι εξαγωγές του κλάδου ανέρχονται σε €44,56 

δισ. με τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις να καταγράφει η κατηγορία «ποτά» με 

σχεδόν €14 δισ.. 

 

 

Β.2 Παρουσίαση Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.  

 

Β.2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρία ξεκίνησε τη δράση της το 1952 από τον Αριστείδη Δασκαλόπουλο, 

ιδρυτή και πρόεδρο του συμβουλίου της εταιρίας μέχρι την 9/9/2000, ως ένα 

εργοστάσιο παραγωγής γιαούρτης και διάθεσης γάλακτος. 
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Η Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. ιδρύθηκε με την επωνυμία Δέλτα Πρότυπος 

Βιομηχανίας Γάλακτος Α.Ε. στις 31/12/1968 (Φ.Ε.Κ. 1202/31.12.1968 Δελτίο Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 

1154/06/Β/86/39. Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί σε ογδόντα χρόνια και λήγει την 

31η Δεκεμβρίου 2048. 

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 59, 105 64, 

ενώ τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, Ζηρίδη 10, 151 23, 

Μαρούσι. 

Σύμφωνα με την από 29 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, από 1/1/2000 ο όμιλος προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου του παγωτού 

και των γαλακτοκομικών, δημιουργώντας δύο ξεχωριστές νομικά και φορολογικά 

εταιρίες. Επίσης, η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. μετατράπηκε σε 

εταιρία συμμετοχών (holding) με την επωνυμία Δέλτα Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. με την 

ίδια μετοχική σύνθεση. Ανάμεσα στις νέες αρμοδιότητες της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. 

είναι ο στρατηγικός προγραμματισμός για ανάπτυξη και επέκταση του ομίλου, ο 

έλεγχος και η αξιολόγηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, καθώς και ο 

λογιστικός και νομικός έλεγχος των θυγατρικών της, όπως επίσης και η ενδοεταιρική 

επικοινωνία. 

Στο νέο σχήμα, οι δύο νέες εταιρίες που δημιουργήθηκαν, μετά την απόσχιση 

κλάδου (σύμφωνα με το Ν.2166/1993) είναι η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος 

Α.Ε. και η Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού Α.Ε., και οι δύο καταρχήν 100% θυγατρικές της 

Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.  

 Κυριότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν: 

° Η παραγωγή και η διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή 

προϊόντα, παγωτών, γιαουρτιού και χυμού φρούτων, 
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° Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης και καφέ-μπαρ, 

° Η παραγωγή και η διανομή κατεψυγμένων τροφίμων, όπως λαχανικά, έτοιμες 

συνταγές γευμάτων και ζαχαροπλαστικής. 

Στόχος της Δέλτα Συμμετοχών, σε συνεργασία με τις θυγατρικές της εταιρίες, 

είναι η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών – πελατών της στους τομείς της 

διατροφής, της υγείας και της αναψυχής, σήμερα και στο μέλλον. Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται μέσω της διαχείρισης, με καινοτόμο και παραγωγικό τρόπο, της ισχυρής 

πελατειακής βάσης της και της θέσης των επώνυμων προϊόντων της στην αγορά. 

 

 

Β.2.2 Σύντομο Ιστορικό της Εταιρίας  

 

 Τα πιο σημαντικά γεγονότα στην πορεία της εταιρίας είναι: 

1952 Ίδρυση της Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. Η Δέλτα ξεκινάει ως 

μια οικογενειακή επιχείρηση απασχολώντας αρχικά 20 υπαλλήλους και 10 αυτοκίνητα 

που μοιράζουν γάλα και γιαούρτι. Γρήγορα κατόρθωσε χάρη στην υψηλή ποιότητα των 

προϊόντων αλλά και της συνέπειας να καθιερωθεί στο τότε ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

1962 Δημιουργία πρώτου εργοστασίου με μονάδα παστερίωσης γάλακτος. 

1965 Μεταφορά στις σημερινές εγκαταστάσεις στον Ταύρο. 

1979 Απόκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά διανομής γάλακτος. 

1980 Η εταιρία αποκτά την 1η θέση στην παραγωγή και πώληση παγωτών στην 

Ελλάδα. 

1989 Η εταιρία επεκτείνεται σε παρεμφερείς αγορές με την είσοδό της στην αγορά 

των χυμών. 

1990 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
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1991-1992 Διεθνής επέκταση δραστηριοτήτων. Η Δέλτα περνά στη δεύτερη φάση 

ανάπτυξης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στην αγορά των Βαλκανίων και της 

Δυτικής Ευρώπης. 

1993 Η Δέλτα συνάπτει στρατηγική συμμαχία με τη DANONE, η οποία και αποκτά 

το 20% των μετοχών της Δέλτα. 

1994 Είσοδος στην αγορά των κατεψυγμένων. Η Δέλτα αποκτά τη Froza, την οποία 

μετατρέπει σε μονάδα παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας και 

προχωρά στην εξαγορά του 51% των μετοχών της Μπάρμπα – Στάθης, αποκτώντας 

έτσι ηγετική θέση και σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας. 

1995 Εγκαινιάζεται το νέο υπερσύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο 

παραγωγής γάλακτος και χυμών. 

1997 Εξαγορά του 73% της Vitalact, μια από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες 

της Βουλγαρίας. Εξαγορά της τυροκομικής εταιρίας Βίγλα Ολύμπου Α.Ε.Β.Ε. 

1998 Αρχίζει η λειτουργία των εργοστασίων στη Σερβία και τη Ρουμανία. 

1999 Η Δέλτα μετατρέπεται σε εταιρία συμμετοχών με παράλληλη απόσχιση των 

κλάδων γαλακτοκομικών προϊόντων και του παγωτού. Η Danone εισφέρει το 20% των 

μετοχών της Δέλτα και αποκτά το 30% της Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος 

Α.Ε. Δημιουργείται η Delta Foods Participations and Investments Ltd που θα 

αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» της Δέλτα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και 

εξαγορών. Επίσης, η Δέλτα συμμετέχει με 25% στην εξαγορά της «Παγωτά Δωδώνη». 

2000  Η Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. αποκτά το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας «Κυλινδρόμυλοι Παπαφίλη». Επίσης, αποκτάται το 20% της Goody’s που 

σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της Δέλτα για το χώρο της μαζικής εστίασης και της 

προσφοράς υπηρεσιών. 

2001 Δημόσια πρόταση για την απόκτηση της πλειοψηφίας Goody’s. 
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2002 Είσοδος στην αγορά της Κύπρου και εξαγορά της Charalampides Dairies Ltd. 

Είσοδος της Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

2003 Η Δέλτα Συμμετοχών ανακτά το 100% της Βίγλα Α.Ε.Β.Ε., λήγοντας την από 

3ετίας συνεργασία της με την εταιρία τυροκομικών Arla Foods (Δανία), στην οποία 

συμμετείχε με 40% , αποφασίζοντας να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην παραγωγή 

ελληνικών τυροκομικών προϊόντων. 

2005 Η Δέλτα Συμμετοχών αποκτά τη μειοψηφική συμμετοχή (30%) της Danone στη 

Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η 

Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. θα διαθέτει το 100% των μετοχών της Δέλτα Πρότυπος 

Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. Εξαγορά της μειοψηφικής συμμετοχής της εταιρίας 

Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. στη Γενική Τροφίμων Α.Ε., οπότε η Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. 

αποκτά το 80% της εταιρίας. Αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου εταιριών 

Δέλτα Συμμετοχών ύψους €390εκ. Τον Οκτώβριο η Δέλτα Συμμετοχών και η Nestle 

Ελλάς ανακοινώνουν την υπογραφή μη δεσμευτικού Μνημονίου Συνεργασίας με 

αντικείμενο τη μεταβίβαση από τη Nestle Ελλάς στον όμιλο Δέλτα της δραστηριότητας 

του συμπυκνωμένου γάλακτος Βλάχας. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τα 

προϊόντα με το εμπορικό σήμα Βλάχας, το εργοστάσιο της Nestle Ελλάς στο Πλατύ 

Ημαθίας, καθώς και τη ζώνη γάλακτος της Nestle Ελλάς στη Β. Ελλάδα. Τον 

Δεκέμβριο ανακοινώνεται η παρούσα συγχώνευση και η πώληση του συνόλου της 

συμμετοχής της Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού στη Nestle Ελλάς Α.Ε. 

2006 Τον Ιούλιο ανακοινώνεται συμφωνία για εξαγορά από τη Δέλτα Συμμετοχών 

του 21% των μετοχών της Μεβγάλ Α.Ε. από την κ. Μαρία Χατζάκου, έναντι συνολικού 

τιμήματος €15εκ. 
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Β.3 Παρουσίαση Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. – Κλάδος 

Γαλακτοκομικών και Ποτών  

 

Η εταιρία Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. προέκυψε μετά την 

απόσχιση των κλάδων των γαλακτοκομικών και του παγωτού της Δέλτα Συμμετοχών 

Α.Ε. στις 29 Νοεμβρίου 1999. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό Μ.Α.Ε. 35816/01/Β/96/248. Η έδρα 

της εταιρίας βρίσκεται στον Ταύρο Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης 16, 107 78. Η διάρκειά της 

έχει οριστεί σε 99 έτη.  

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο του λευκού και σοκολατούχου φρέσκου 

γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του συμπυκνωμένου γάλακτος, των 

φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των επιδορπίων 

γάλακτος), των φρέσκων χυμών, των τυριών, του βουτύρου και της γιαούρτης.  

Η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. έχει διαμορφωθεί πλέον στον 

κλάδο γαλακτοκομικών και ποτών της Vivartia Α.Ε. Ο κλάδος αυτός υποστηρίζεται 

από 7 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής εντός και εκτός Ελλάδας, σταθμούς 

συγκέντρωσης γάλακτος και ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και διανομής. Πρώτος στόχος 

του Κλάδου Γαλακτοκομικών και Ποτών της Vivartia είναι να προσφέρει στους 

 Έλληνες καταναλωτές τη δυνατότητα να μεγαλώνουν, να ζουν και να απολαμβάνουν 

καθημερινά μια ποιοτικά και διατροφικά ανώτερη τροφή. Η επιταγή αυτή εκπορεύεται 

από τις αξίες της ΔΕΛΤΑ. Δεύτερος στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή στο κτίσιμο της 

ευρωπαϊκής αγοράς, που αποτελεί ζωτικό χώρο για τα προϊόντα, τις τεχνολογίες, τους 

πελάτες και τους ανταγωνιστές του κλάδου, λόγω της διεθνοποίησης των αγορών, του 

τρόπου ζωής και των διατροφικών συνηθειών.  
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Θέση στην αγορά 

O Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών της Vivartia κατέχει ηγετική θέση στον τομέα 

των δραστηριοτήτων του. Τα μερίδιά του στις αντίστοιχες αγορές είναι: 

ù 1η θέση στον τομέα διανομής φρέσκου γάλακτος, με ποσοστό 41%. 

ù 1η θέση στην αγορά φρέσκου σοκολατούχου γάλακτος, με ποσοστό 55%. 

ù 2η θέση στην αγορά γιαούρτης και φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων, με 

ποσοστό 30%. 

ù 1η θέση στην αγορά φρέσκων χυμών διατήρησης σε ψύξη, με ποσοστό 65%. 

 

 

Β.4 Παρουσίαση Goody’s – Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας 

 

 Η εταιρία ιδρύθηκε το 1977 και έλαβε τη μορφή ανωνύμου εταιρίας το 1984 με 

τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής απόφασης 

(ΦΕΚ1302/01/1985). Φέρει αρ. Μ.Α.Ε. 9175/06/Β/86/04. Η διάρκεια της εταιρίας έχει 

οριστεί σε 50 έτη, δηλαδή μέχρι το 2035.  

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο δήμο Θεσσαλονίκης, οικισμός Λήδα – 

Μαρία, Θέρμη, 570 01. Η εταιρία εισήγαγε τις μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 

1994.  

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων εστίασης 

μέσω της λειτουργίας αλυσίδων εστιατορίων και καφεζαχαροπλαστείων και μέσω της 

παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering).  

 Ο Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας της Vivartia αποτελεί σήμερα 

τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην ελληνική αγορά γρήγορης εστίασης και μια από τις 

πλέον υπολογίσιμες δυνάμεις του κλάδου στην Ευρώπη. Tα εστιατόρια Goody’s 
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προσφέρουν προϊόντα ποιότητας με ξεχωριστή γεύση προσαρμοσμένη στις γευστικές 

απαιτήσεις του καταναλωτή, ορθολογική σχέση ποιότητας και τιμής, ταχύτητα, 

καθαριότητα και υγιεινή, σύγχρονο περιβάλλον και εξυπηρέτηση από άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 Από το 1994, η Goody’s έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά των 

cafe, με τη δημιουργία της αλυσίδας Flocafe Espresso Bars. Το ξεχωριστό στοιχείο της 

αλυσίδας Flocafe είναι η μεγάλη ποικιλία καφέ που περιλαμβάνει 27 διαφορετικά είδη, 

καθώς και πολλά συνοδευτικά σνακ, σάντουιτς, γλυκά, παγωτά. 

 Σήμερα, o Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας της Vivartia κατέχει 

το 47% της αγοράς «οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης» και το 80% 

στην κατηγορία «αλυσίδων εστιατορίων τύπου burger», με περισσότερα από 186 

εστιατόρια Goody’s (179 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο και 1 στη Βουλγαρία) και 50 

Flocafe Espresso Bars στην εγχώρια αγορά, ενώ και τα δύο εμπορικά σήματα έχουν ήδη 

κάνει την εμφάνισή τους με καταστήματα σε πλοία. 

 

 

Β.5 Παρουσίαση της «Μπάρμπα Στάθης Γενική Τροφίμων Α.Ε.» – Κλάδος 

Κατεψυγμένων Τροφίμων   

 

 Η εταιρία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1990 με την επωνυμία «Μπάρμπα Στάθης 

Γενική Τροφίμων Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Μπάρμπα – Στάθης». Το ιδρυτικό 

καταστατικό της εταιρίας καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με αριθμό 22831/62/Β/90/263 με 

την απόφαση του νομάρχη Θεσσαλονίκης ΕΜ 799/13.11.1990, περίληψη του οποίου 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 4081/15.11.1990 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η διάρκεια της 

εταιρίας έχει οριστεί σε 100 έτη.  
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 Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης 

(ΒΙ.ΠΕ.Θ.) Δρόμος Α5. Η εταιρία εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

το 1991.  

 Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία κατεψυγμένων 

τροφίμων, με κύριο βάρος στα προϊόντα λαχανικών, πατάτας, ζύμης, φρούτων και 

ετοίμων φαγητών.  

Η Γενική Τροφίμων Α.Ε. διαθέτει τρία εργοστάσια παραγωγής κατεψυγμένων 

προϊόντων Μπάρμπα – Στάθης και Άλεσις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και ένα 

εργοστάσιο της Froza στη Λάρισα. Με την ονομασία Froza και Μπάρμπα – Στάθης, οι 

πολλές ποικιλίες και είδη καταψυγμένων λαχανικών και τροφίμων του Κλάδου 

Κατεψυγμένων Τροφίμων της Vivartia, έχουν καταφέρει να αποκτήσουν την 

εμπιστοσύνη του καταναλωτή, δίνοντας την πρώτη θέση στην αγορά κατεψυγμένων 

τροφίμων στην Ελλάδα, με ποσοστό άνω του 70%. 

 

 

Β.6 Παρουσίαση της Chipita International – Κλάδος Αρτοποιίας και 

Ζαχαρωδών  

 

Β.6.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

 Η εταιρία ιδρύθηκε το 1973 και η πλήρης επωνυμία της είναι «Ανώνυμος 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τυποποιημένων Τροφών» και διακριτικό τίτλο 

“Chipita International S.A.”. Λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και 

υπόκειται στον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. Είναι εγγεγραμμένη στα 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 6253/06/Β/86/11. Η εταιρική και διοικητική 
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της έδρα βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο 

12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14452, τηλ.:210-288 5000. 

 Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη από την ημέρα της 

καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της 

αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του 

Καταστατικού της. 

 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει για την παράταση 

της διάρκειας ή τη λύση της εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΝ 

2190/1920. 

 

 

Β.6.2 Σύντομο Ιστορικό  

 

1973 Ίδρυση της Chipita International που είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου 

Εταιριών Chipita, ο οποίος απαρτίζεται από 50 εταιρίες, εκ των οποίων οι 25 είναι 

παραγωγικές ή εμπορικές εταιρίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής, 

εμπορίας και διάθεσης τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων. 

1973 – 1990  Η μητρική εταιρία παρήγαγε μόνο αλμυρά snacks και διέθετε τα 

προϊόντα της μόνο στην ελληνική αγορά. 

1991 Παραγωγή τυποποιημένων croissants, αρχικά για την ελληνική αγορά και στη 

συνέχεια μέσω των εξαγωγών για τις αγορές του εξωτερικού. 

1995 Επιτυχημένη κυκλοφορία των bake rolls στην Ελλάδα. Διεθνής εξάπλωση με 

την ίδρυση δύο εργοστασίων στη Βουλγαρία και την Πορτογαλία. 

1997 Ίδρυση παραγωγικής εταιρίας στο Κάιρο της Αιγύπτου. 
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1999 Εξαγορά δύο παραγωγικών μονάδων τυποποιημένων croissants στη Ρουμανία 

και Πολωνία. 

2001 Αγορά εργοστασίου παραγωγής αρτοσκευασμάτων στην Αγ. Πετρούπολη της 

Ρωσίας, στο οποίο εγκατέστησε δύο γραμμές παραγωγής croissants και το ίδιο έτος, σε 

συνεργασία με τον όμιλο Pepsico μέσω της Latin America Snack Foods, ίδρυσε εταιρία 

παραγωγής croissants στο Μεξικό. 

2003 Σε συνεργασία με τον αιγυπτιακό όμιλο εταιριών Edic εξαγόρασε την εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο του Καΐρου εταιρία παραγωγής cakes, Hostess. 

2004 Εξαγορά της Royal Cake, εταιρίας παραγωγής και εμπορίας προϊόντων από 

παντεσπάνι (swiss rolls) στη Βουλγαρία. 

2005 Συγχώνευση των δύο αιγυπτιακών εταιριών Edita και Hostess καθώς και 

ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της αποκτηθείσας το 2004 Royal Cake που 

μετονομάστηκε σε Chipita Foods Bulgaria. Επίσης, εντός της χρήσης 2005, 

πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της κατασκευής νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων 

στην Πολωνία (Chipita Poland) και τη Ρουμανία (Cream Line Romania) και η 

συμφωνία με την Pepsico για την ανάθεση της διανομής των προϊόντων της εταιρίας 

από το δίκτυο διανομής της Pepsico στη Ρουμανία. Παράλληλα, για την προώθηση των 

πωλήσεων του Ομίλου, σε πολλές χώρες, η Chipita ίδρυσε εμπορικές εταιρίες (Chipita 

Italia, Chipita Germany, Chipita Czech κλπ). 

 

 

Β.6.3 Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας  

 

 Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η παραγωγή τυποποιημένων 

τροφίμων (snacks). Κυρίαρχο στοιχείο στη φιλοσοφία της εταιρίας κατά την επιλογή 
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των προϊόντων παραγωγής είναι ο σεβασμός στον καταναλωτή και το υψηλό επίπεδο 

ποιότητας των προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του.  

Βασικό χαρακτηριστικό των κατηγοριών των προϊόντων της εταιρίας Chipita 

και κύριος συνδετικός κρίκος είναι η πρώτη ύλη παραγωγής τους: το αλεύρι. Με πρώτη 

την κατηγορία της Μαλακής Ζύμης και βασικό εκπρόσωπό τους το ατομικό και mini 

croissant, η Chipita με συνεχή έρευνα και ανάπτυξη έχει εξελίξει τα τελευταία χρόνια 

τις συνταγές και την τεχνολογία παραγωγής τους, όχι μόνο σε αυτά, αλλά και στα γύρω 

από αυτά συναφή προϊόντα (treccia, strudel, mini strudel).  

Από την άλλη πλευρά, με την πρωτοπορία σε τεχνολογία παραγωγής και με την 

παράλληλη, αλλά εντελώς διαφορετική, χρήση του αλεύρου, η Chipita παρήγαγε και 

κυκλοφόρησε πρώτη στην Ευρώπη ένα αρτοσκεύασμα snack, το οποίο αποτελεί μάρκα 

και κατηγορία snack συγχρόνως, τα Bake Rolls (φουρνιστά στρογγυλά παξιμαδάκια με 

φυσικά γευστικά συστατικά). Πρόσφατη εξέλιξη της κατηγορίας αυτής είναι τα Bars 

από τραγανή σφολιάτα που κυκλοφορούν με τη μάρκα Bake Bars, τα οποία εξάγονται 

με ιδιαίτερη επιτυχία στη Δυτική Ευρώπη. 

Εντός του 2005 κυκλοφόρησαν υπό τη μάρκα 7days, τα Swiss Rolls και Cake 

Bars στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτός από τις δύο 

προηγούμενες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων με βάση το αλεύρι, η Chipita παράγει, 

επίσης, αλμυρά snacks και πατατάκια, τα οποία αποτελούν άλλωστε και τη 

δραστηριότητα με την οποία ξεκίνησε η εταιρία το 1973. 

Από τον Ιούνιο 2006, η Chipita κυκλοφορεί στην αγορά ένα νέο snack, τα 

7Days Pita Bakes σε 4 γεύσεις: κλασική, ρίγανη, πικάντικο χούμους και σκόρδο. Τα 

7Days Pita Bakes αποτελούν στρατηγική κατηγορία για την εταιρία, η Διοίκηση της 

οποίας εκτιμά ότι θα κερδίζουν συνεχώς την προτίμηση και εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών.  



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

162 

Θέση της εταιρίας στην ελληνική αγορά  

 Σύμφωνα με στοιχεία της AC Nielsen, ο όμιλος Chipita κατέχει την πρώτη θέση 

στην ελληνική αγορά, τόσο σε αξία, όσο και σε όγκο πωλήσεων, στην κατηγορία 

προϊόντων ζύμης και τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των κέικ.  

 

 

Β.7 Παρουσίαση της VIVARTIA Α.Ε. 

 

Β.7.1 Προφίλ Εταιρίας 

 

 Η  Vivartia Α.Ε. «γεννήθηκε» τον Σεπτέμβριο 2006 και είναι η νέα εταιρεία που 

προήλθε από την απορρόφηση από τη Δέλτα Συμμετοχών των εταιρειών Δέλτα 

Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, Chipita, Goody’s και Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα 

Στάθης. 

Οι εταιρείες αυτές μετασχηματίστηκαν σε κλάδους της Vivartia αντίστοιχα, ως 

εξής: 

ü Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών 

ü Κλάδος Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών 

ü Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας 

ü Κλάδος Κατεψυγμένων Τροφίμων 

Με ηγετική θέση στην αγορά τροφίμων, η Vivartia είναι πρώτη στον κλάδο των 

τροφίμων στην Ελλάδα και απευθύνεται σε μια περιφερειακή αγορά 1 δισ. ατόμων με 

2,5 δισ. προϊόντα της να καταναλώνονται κάθε μέρα. Διαθέτει 26 παραγωγικές μονάδες 

και απασχολεί περίπου 13.000 άτομα. Συνολικά έχει παρουσία σε 29 χώρες, ενώ 

παράγει μία μεγάλη γκάμα από επώνυμα προϊόντα-μάρκες διατροφής, τα οποία 
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κατέχουν ηγετικές θέσεις στον κλάδο τους. Στην Ελλάδα, 9 στα 10 νοικοκυριά 

καταναλώνουν τα προϊόντα της και το 99% των καταναλωτών αναγνωρίζουν τα σήματα 

της. 

Στο όνομα Vivartia συνυπάρχουν πέντε λέξεις και πολλαπλά νοήματα: «Vi», το 

πρώτο γράμμα της αγγλικής λέξης «Victory» συμβολίζει τη νίκη. «Viva» που εκφράζει 

τη ζωή, τη ζωντάνια, την ποιότητα ζωής, τον ενθουσιασμό, την ευζωία. «Art» που 

εκφράζει την τέχνη, αλλά και την τεχνική, τη γνώση και εμπειρία που γίνεται 

δημιουργία. «Artia» που εκφράζει την αρμονία, την ισορροπία και την πληρότητα. 

Tέλος, «Ia» όπως το αρχαίο ελληνικό όνομα που σημαίνει άνθος. Οι 6 αξίες που 

συνδέονται άμεσα τόσο με το όνομα της Vivartia όσο και με την ιστορία, αλλά και το 

μέλλον της είναι: 

∗ Ανάπτυξη 

∗ Ευζωία  

∗ Δημιουργικότητα 

∗ Υγεία και Ισορροπία 

∗ Εμπιστοσύνη 

∗ Ζωντάνια 

Η Vivartia κατέχει την πρώτη θέση στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, 

όπου δραστηριοποιείται. Αναλυτικότερα κατέχει: 

Ø Την 1η θέση στην αγορά του φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα. 

Ø Την 1η θέση στην αγορά του φρέσκου σοκολατούχου γάλακτος στην Ελλάδα. 

Ø Την 1η θέση στην αγορά φρέσκων χυμών διατήρησης σε ψύξη στην Ελλάδα. 

Ø Την 2η θέση στην αγορά της τυποποιημένης γιαούρτης στην Ελλάδα. 

Ø Την 1η θέση στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών στην Ελλάδα. 
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Ø Την 1η θέση στην αγορά στην αγορά των προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στην 

Ελλάδα. 

Ø Την 1η θέση στην επώνυμη αγορά φαγητού μέσω της Goody’s. 

Ø Την 1η θέση στην επώνυμη αγορά καφέ μέσω της Flocafe. 

Ø Την 1η θέση στις αγορές των croissants και bake rolls στην Ελλάδα. 

 

 

Β.7.2 Ιστορικό 

 

Σεπτέμβριος 2006 Η Vivartia λειτουργεί πλέον ως μια νέα εταιρία με τέσσερις 

διακριτούς κλάδους: 

ü Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών (οι δραστηριότητες της πρώην Δέλτα 

Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος) 

ü Κλάδος Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών (οι δραστηριότητες της πρώην Chipita) 

ü Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας (οι δραστηριότητες της πρώην 

Goody’s) 

ü Κλάδος Κατεψυγμένων Τροφίμων (οι δραστηριότητες της πρώην Γενική Τροφίμων 

– Μπάρμπα Στάθης) 

Μάιος 2006 Το όνομα της νέας, ενοποιημένης εταιρίας είναι γεγονός. Η Vivartia 

αποκτά ένα όνομα, με μια απόλυτα πρωτότυπη δημιουργία. Οκτώ γράμματα, πολλαπλά 

νοήματα με τη συνύπαρξη πέντε λέξεων: 

Δεκέμβριος 2005 Η Δέλτα Συμμετοχών ανακοινώνει ότι θα απορροφήσει τις 

εταιρίες Chipita International, Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε., Goody’s 

και Γενική Τροφίμων Α.Ε. και πουλά το σύνολο της μετοχής της στη Δέλτα Βιομηχανία 

Παγωτού στη Nestle Hellas Α.Ε. 
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Δημιουργείται η μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων στην Ελλάδα, οίκος κορυφαίων 

μαρκών διατροφής, με σημαντικό μέγεθος στην Ευρώπη. Μέχρι την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης, το κοινό όραμα των εταιριών εκφράστηκε με την προσωρινή, μεταβατική 

ονομασία “BrandCo”. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006.  

 

 

Β.7.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας – Στόχοι της εταιρίας 

 

 Στόχος της Vivartia είναι η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών – 

πελατών της στους τομείς της διατροφής, της υγείας και της αναψυχής, σήμερα και στο 

μέλλον. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διαχείρισης, με καινοτόμο και 

παραγωγικό τρόπο, της ισχυρής πελατειακής βάσης της και της θέσης των επώνυμων 

προϊόντων της στην αγορά, γεγονός που της επιτρέπει να πετύχει την απόδοση 

σταθερής αξίας στους μετόχους της. 

 Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής της ενεργής διαχείρισης πραγματοποιείται 

με αναφορά σε άξονες αμοιβαία υποστηριζόμενους: 

¦ Σεβασμός στην παράδοση, άντληση έμπνευσης από αυτήν, αλλά και αναγνώριση 

ότι η δύναμη της εταιρίας είναι να προχωράει μπροστά, χρησιμοποιώντας τα 

αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα που το μεγάλο μέγεθος συνεπάγεται. 

¦ Ικανότητα να λειτουργεί σε μικρή κλίμακα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

¦ Διατήρηση στο ακέραιο της εφευρετικότητας, του ενθουσιασμού, της όρεξης και 

του πάθους για δημιουργία – ιδιότητες που συνήθως συνδέονται με μια μικρή, νέα, 

φιλόδοξη εταιρία. 

¦ Καινοτομία και άνοιγμα νέων οριζόντων. 
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¦ Κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων της προκειμένου να συνεχίσουν να 

συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη επιτυχή ανάπτυξη.  

Η Vivartia A.E. αποτελεί µία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 

τροφίμων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται σε: 

¨ Παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή 

προϊόντα, γιαούρτης και χυμών φρούτων 

¨ Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης και καφέ μπαρ  

¨ Παραγωγή και διανομή κατεψυγμένων τροφίμων όπως λαχανικά, έτοιμες 

συνταγές γευμάτων και ζαχαροπλαστικής και  

¨ Παραγωγή τυποποιημένων τροφίμων (snacks), όπως προϊόντα μαλακής ζύμης 

και φουρνιστά παξιμάδια µε βασική πρώτη ύλη το αλεύρι. 

 

 

Β.7.4 Οι Τάσεις και οι Προοπτικές της Vivartia Α.Ε.  

 

Η ενοποιημένη εταιρεία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των 

τροφίμων (βάσει κύκλου εργασιών 2005) και τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον 

κλάδο τροφίμων και ποτών στη Ελλάδα. Οι συνέργιες που αναμένεται να προκύψουν 

στα πλαίσια της παρούσας συγχώνευσης αφορούν στα ακόλουθα πεδία: 

± ∆υνατότητα ανάπτυξης τόσο γεωγραφικά όσο και µέσω πωλήσεων cross selling. 

± Λειτουργικές βελτιώσεις σε επίπεδο κόστους, παραγωγικότητας και διαδικασιών. 

± ∆ιοικητικά και οργανωτικά οφέλη, όπως περιορισμός επικαλύψεων και βελτίωση 

της παραγωγικότητας. 

± Διαχείριση κινδύνων και εταιρικού χαρτοφυλακίου. 

± Βελτιστοποίηση επενδεδυµένων κεφαλαίων. 
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Οι ανωτέρω συνέργειες εκτιμάται ότι δημιουργούν τις προϋποθέσεις μείωσης 

του κόστους των παραγόμενων προϊόντων και του κόστους διοίκησης σε 

µεσοπρόθεσµο ορίζοντα και θα συμβάλλουν θετικά στην αύξηση των πωλήσεων του 

εξωτερικού µε στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της εταιρείας στις αγορές αυτές.  

 

 

Β.7.5 Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

 Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους πιο αποφασιστικούς 

παράγοντες επιτυχίας των στρατηγικών σχεδίων της Vivartia. Για τον λόγο αυτόν η 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στην ενδυνάμωση της εικόνας της 

εταιρείας στην αγορά εργασίας και στον κόσμο των επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό 

την καθιέρωση της Vivartia ως εργοδότη υψηλών προδιαγραφών. Οι κύριοι άξονες 

λειτουργίας της συγκεκριμένης διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού εστιάζονται ως 

εξής: 

R Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο τη βελτίωση ή και την ανάπτυξη 

πολιτικών διαχείρισης σύμφωνα με το σύστημα αξιών και τους στρατηγικούς 

στόχους της εταιρείας. Ήδη σε αυτόν τον τομέα έχει δρομολογηθεί η εφαρμογή του 

μοντέλου MFV (Management for Value), που αφορά στην παροχή δομημένων και 

αξιοκρατικών κινήτρων στους εργαζομένους με αναφορά στην επίτευξη των 

ετήσιων στόχων και των μακροπρόθεσμων σχεδίων της εταιρείας. 

R Ενδυνάμωση του επιπέδου ηγετικών χαρακτηριστικών μέσα από ανάπτυξη ταλέντων 

που ήδη αποτελούν τη στελεχιακή βάση της εταιρείας ή και μέσα από νέα 

στελέχωση. Η εστίαση της εργασίας μετατοπίζεται στον ρόλο που παίζει αυτή η 

εκπλήρωση των στρατηγικών σχεδίων της εταιρείας. 
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R Ανάπτυξη του συνόλου των αξιών με βάση τις οποίες πραγματώνεται η διοίκηση του 

ανθρώπινου παράγοντα. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ειδική έμφαση σε θέματα όπως η 

συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, η συμμετοχή των 

εργαζομένων σε διαδικασίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της 

ποιότητας και η ταχύρρυθμη λήψη αποφάσεων, καθώς και η προσφορά πρόσθετων 

παροχών κοινωνικής φύσης.  

Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της Vivartia είναι 13.000 άτομα. 

 

 

Β.7.6 Διεθνής Παρουσία  

 

Η γεωγραφική παρουσία της Vivartia εκτείνεται σε 29 χώρες και σε πληθυσμό 

άνω του 1 δις. Η Vivartia έχει: 

* Παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε: Βουλγαρία, Κύπρο, Αίγυπτο, 

Ελλάδα, Μεξικό, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία. 

* Εμπορική μόνο δραστηριότητα σε: Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία, 

Ουκρανία. 

* Εξαγωγική δραστηριότητα σε: Αλβανία, Αυστρία, Λευκορωσία, Καναδά, Κροατία, 

Fyrom, Καζακστάν, Λίβανο, Μάλτα, Σερβία & Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ισπανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ. 
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Δομή Vivartia A.E.  
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Παράρτημα Γ: Επεξήγηση Αριθμοδεικτών 

 

 

Γ.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας   

 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και δραστηριότητας χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της ικανότητας μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις  

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

§ Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης Απαιτήσεις+Αποθέματα+Διαθέσιμο 

Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας   = 

—————————————————— 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο 

μέτρησης της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης, διότι δείχνει το βαθμό 

κάλυψης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

μπορούν να ρευστοποιηθούν μέσα σε μια περίοδο, που αντιστοιχεί περίπου με την 

περίοδο λήξης των απαιτήσεων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής 

ρευστότητας τόσο καλύτερη, από άποψης ρευστότητας είναι η θέση της επιχείρησης. Σε 

γενικές γραμμές, ένας αποδεκτός δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας κυμαίνεται πάνω 

από τη μονάδα. 
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§ Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης Απαιτήσεις+Διαθέσιμο 

Άμεσης Ρευστότητας   = ————————————— 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανότητα 

της επιχείρησης να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, χωρίς να στηρίζεται 

στην πώληση των αποθεμάτων που θεωρούνται λιγότερο ρευστοποιήσιμα και έχουν τον 

κίνδυνο ρευστοποίησης με ζημιά.  

 

 

Γ.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας. 

 

Συνυφασμένοι με το βαθμό ρευστότητας μιας επιχείρησης είναι οι 

αριθμοδείκτες δραστηριότητας οι οποίοι συμπληρώνουν τους αριθμοδείκτες γενικής και 

ειδικής ρευστότητας. Ως εκ τούτου, για να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες οι 

πληροφορίες που μας δίνουν οι αριθμοδείκτες ρευστότητας υπολογίζουμε και τους 

αριθμοδείκτες δραστηριότητας που σχετίζονται με την είσπραξη των απαιτήσεων, την 

πληρωμή υποχρεώσεων και την ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων. 

Οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματική χρήση των πόρων 

που διαθέτει κάνει μια επιχείρηση. Η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης είναι φανερό ότι αποβαίνει προς όφελός της. 
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§ Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 

 
 

 Καθαρές Πωλήσεις 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως  
Απαιτήσεων  

=                —————————— 

  Μέσος όρος Απαιτήσεων 
 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά 

μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός μετριέται σε ημέρες ως εξής: 

 

Μέση διάρκεια                               365  ημέρες                                         365 ημέρες 

παραμονής των       = 

απαιτήσεων στην                    Αριθμοδείκτης ταχύτητας               Καθαρές πωλήσεις 

επιχείρηση                             είσπραξης των απαιτήσεων         Μέσο ύψος απαιτήσεων 

 

Το χρονικό αυτό διάστημα αφ΄ ενός μετρά την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης της επιχείρησης στην είσπραξη των απαιτήσεών της και αφ΄ ετέρου εκφράζει 

την πιστωτική της πολιτική. Η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην 

επιχείρηση πρέπει να διατηρείται όσο γίνεται μικρότερη, όχι μόνον διότι τα κεφάλαια 

που δεσμεύονται για τη χρηματοδότηση των πωλήσεων έχουν κάποιο δραχμικό κόστος, 

αλλά διότι έχουν και ένα κόστος ευκαιρίας λόγω του ότι θα μπορούσαν να επενδυθούν 

αποδοτικά κάπου αλλού. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων παρέχει 

ένδειξη της ποιότητας και του βαθμού ρευστότητας των απαιτήσεων μιας επιχείρησης, 

καθώς και του κατά πόσο επιτυχής υπήρξε η διοίκηση αυτής στην είσπραξη των 

απαιτήσεων της. 
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§ Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης υποχρεώσεων 

 
 

 Αγορές Εμπορευμάτων 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης   
Υποχρεώσεων  

 
= 

            —————————— 

  Μέσο ύψος Υποχρεώσεων 

 

             Ο αριθμοδείκτης πληρωμής των υποχρεώσεων δείχνει πόσες μέρες πίστωση 

παρέχεται στην εταιρία από τους πιστωτές της, μέχρι να πληρώσει τις υποχρεώσεις της 

προς αυτούς. Όπως και ο προηγούμενο δείκτης, μετριέται σε ημέρες, και δηλώνει το 

χρονικό διάστημα που οι υποχρεώσεις της επιχείρησης παραμένουν απλήρωτες. 

 

Μέση διάρκεια                              365                                             

απλήρωτων                     =                                               

υποχρεώσεων της                    Αριθμοδείκτης                        

επιχείρησης                        Ταχύτητας εξόφλησης υποχρ.              

 

Στην πράξη, επειδή το σύνολο των αγορών της χρήσης σπάνια δημοσιεύεται ή 

δεν δημοσιεύεται καθόλου, πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν αντί αυτού το κόστος 

πωληθέντων της χρήσης αφού το προσαρμόσουν σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνα που 

δεν συνεπάγονται πραγματική καταβολή μετρητών (π.χ. αποσβέσεις κλπ.), καθώς και 

με τη μεταβολή του ύψους των αποθεμάτων. 

 

§ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να πωλεί τα αποθέματά της γρήγορα αποτελεί ένα 

ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων. 
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  Κόστος Πωληθέντων 
 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας  
Αποθεμάτων  

 
= 

            —————————— 

  Μέσο Απόθεμα Προϊόντων  
   

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές 

ανανεώθηκαν τα αποθέματα μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη 

χρήση. Η εξέλιξη του δείκτη μετριέται σε ημέρες. 

Ο αριθμός παραμονής των αποθεμάτων της επιχείρησης δίνεται από την σχέση : 

 

Αριθμός Παραμονής                                        365 

Αποθεμάτων στην            = 

Επιχείρηση                                Αριθμοδείκτης ταχύτητας αποθεμάτων 

 

Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. 

 

  Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων  

  Πάγιο Ενεργητικό 
 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας  
Παγίων 

 
= 

            —————————— 

  Καθαρές Πωλήσεις  
   
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης, 

παρέχει μια ένδειξη για το αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις 

πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων.  
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  Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (ROA)   

  Σύνολο Ενεργητικού 
 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας  
Ενεργητικού 

 
= 

            —————————— 

  Καθαρές Πωλήσεις 
   
 

 Ανάλογος του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων στοιχείων είναι και 

αυτός της κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού. Αν ο προηγούμενος δείκτης 

εμφανίζει θετική εξέλιξη, με υψηλό βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων για τις 

εξεταζόμενες εταιρίες, ανάλογη, θετική πορεία θα έχει και ο δείκτης ROA. 

 Ο δείκτης αυτός εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης όλων των στοιχείων του 

ενεργητικού της εταιρίας σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης 

ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά 

τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. 

Αντίθετα, ένας χαμηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι δε γίνεται εντατική 

χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, οπότε θα πρέπει να αυξήσει 

το βαθμό χρησιμοποίησής τους ή να προβεί σε ρευστοποίηση μέρους αυτών.  

 

 

Γ.3 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως 

η πορεία του όγκου των πωλήσεων, της παραγωγής, των κερδών κλπ. Τα κριτήρια, 

όμως, αυτά για να αποκτήσουν ουσιαστική σημασία πρέπει να συσχετιστούν τόσο 

μεταξύ τους, όσο και με άλλα μεγέθη που έχουν σχέση με την επιχείρηση. 
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 Ο συσχετισμός αυτών των μεγεθών δημιούργησε την ανάγκη χρησιμοποίησης 

των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι αναφέρονται, αφενός μεν στις σχέσεις 

κερδών και απασχολουμένων κεφαλαίων, αφετέρου δε στις σχέσεις μεταξύ κερδών και 

πωλήσεων. 

 

§ Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους δείχνει το μικτό κέρδος που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από την πώληση προϊόντων. 

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου  Μικτά κέρδη χρήσης 

κέρδους =  ————————————— 

  Καθαρές πωλήσεις χρήσης 

 

Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα 

μιας επιχείρησης, καθώς και την πολιτική τιμών αυτής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη από άποψης κερδών είναι η θέση της επιχείρησης, 

διότι μπορεί να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία αύξηση του κόστους των 

πωλούμενων προϊόντων της σε σχέση με μία άλλη, με χαμηλό δείκτη μικτού 

περιθωρίου κέρδους.  

 

§ Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Είναι ανάλογος δείκτης με αυτόν του μικτού περιθωρίου κέρδους. Ο 

αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλ. δείχνει το κέρδος από τις 

λειτουργικές της δραστηριότητες. Με άλλα λόγια ο αριθμοδείκτης αυτός δίνει το 

ποσοστό κέρδους, που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές 

πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. 
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Αριθμοδείκτης καθαρού  Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη 

Περιθωρίου κέρδους =  —————————————— 

  Καθαρές πωλήσεις 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής 

είναι η επιχείρηση. 

 

§ Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης ανεξάρτητα 

από τις πηγές προελεύσεως των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει: 

α) Την ικανότητά της για πραγματοποίηση κερδών και  

β) Το βαθμό επιτυχίας της διοικήσεώς της στη χρησιμοποίηση των ιδίων και των 

ξένων κεφαλαίων. 

Με άλλα λόγια, ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του 

συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση κεφαλαίων (ιδίων + ξένων) και μπορεί 

να υπολογιστεί είτε για το σύνολο μιας επιχείρησης είτε για τμήματα αυτής. 

Αποδοτικότητα  Καθαρά κέρδη εκμεταλ. + Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Επενδυμένων =  ————————————————————————— 

Κεφαλαίων  Συνολικά Επενδυμένα Κεφάλαια 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες 

μετρήσεως της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. 

 

§ Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει την 

αποδοτικότητα των επενδύσεων των μετόχων. Ένας υψηλός δείκτης αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων  αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση ευημερεί και αυτό μπορεί να 
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οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκηση, στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, 

στις ευνοϊκές συνθήκες αγοράς κλπ.  

Αριθμοδείκτης   Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη 

Αποδοτικότητας =  ———————————————— 

ιδίων κεφαλαίων  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Γ.4 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας 

 

Οι δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων μετρούν τα κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι 

ιδιοκτήτες σε σχέση με την χρηματοδότηση που χορήγησαν οι πιστωτές. Μέσω αυτών 

των δεικτών, οι πιστωτές βλέπουν τα κεφάλαια που προσέφεραν οι επενδυτές ως ένα 

περιθώριο ασφαλείας. Εάν οι ιδιοκτήτες έχουν εισφέρει ένα μικρό μέρος της συνολικής 

χρηματοδότησης, οι πιστωτές είναι αυτοί που θα επωμισθούν, κατά κύριο λόγο, τους 

κινδύνους της επιχείρησης. 

§ Αριθμοδείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

Ειδικότερα, για την ανάλυση της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης μιας 

επιχείρησης χρησιμοποιούμαι τους κάτωθι αριθμοδείκτες: 

 

Αριθμοδείκτης        Ξένα Κεφάλαια 

Ξένων προς Ίδια       = 
Κεφάλαια                     

————————— 

        Ίδια Κεφάλαια 

 

Ο δείκτης αυτός παρέχει ένδειξη της ασφάλειας που εξασφαλίζει η επιχείρηση 

στους δανειστές της. Αν είναι μικρότερος της μονάδας συνεπάγεται ότι οι φορείς της 

επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτήν με περισσότερα κεφάλαια από ό,τι οι πιστωτές. Όσο 
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μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δανειακή επιβάρυνση 

της επιχείρησης.  

 

§ Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

Ένας δεύτερος αριθμοδείκτης που χρησιμοποιούμε προκειμένου ν' αναλύσουμε 

τη μακροχρόνια θέση μιας επιχείρησης είναι ο αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων. 

Αριθμοδείκτης Καθαρά Κέρδη Χρήσης προ φόρων και τόκων 

Καλύψεως Τόκων      = ———————————————————————— 

 Σύνολο τόκων  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι 

πιστωτές της επιχείρησης από τον κίνδυνο ενδεχόμενης μη καταβολής των τόκων των 

ξένων κεφαλαίων. Με άλλα λόγια παρέχει ένδειξη για το περιθώριο ασφαλείας που 

απολαμβάνουν οι πιστωτές της εταιρίας και παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, 

δεδομένου ότι εμφανίζει την ικανότητα αυτής να εξοφλεί τους τόκους των ξένων 

κεφαλαίων από τα κέρδη της. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο μικρότερος ο 

κίνδυνος αθέτησης στην εξόφληση των υποχρεώσεών της. Ο εξεταζόμενος 

αριθμοδείκτης, σε συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη δανειακών κεφαλαίων, παρέχει 

ένδειξη του βαθμού και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των ξένων κεφαλαίων 

από την επιχείρηση. 
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Γ.5 Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης στην αγορά ενδιαφέρει 

τους αναλυτές διότι αντιπροσωπεύει τις προτιμήσεις των επενδυτών ως προς την 

αξιολόγηση αυτής οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η χρηματιστηριακή τιμή είναι η τιμή 

στην οποία οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μετοχές της 

συγκεκριμένης επιχείρησης. Η τιμή αυτή μας δίνει την πληροφορία για το πώς οι 

επενδυτές βλέπουν την απόδοση και τον κίνδυνο που συνδέεται με την κατοχή μετοχών 

της συγκεκριμένης εταιρίας. Η χρηματιστηριακή τιμή από μόνη της δεν μπορεί να 

δώσει αυτή την πληροφορία αλλά μόνον αν συνδυαστεί με τα κέρδη και τα μερίσματα 

και να υπολογιστεί ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή και η μερισματική απόδοση. 

 

§ Δείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά  Μετοχή 

Ο λόγος τιμής προς κέρδη, ο οποίος μετρά την εμπιστοσύνη των επενδυτών 

απέναντι στην εταιρία είναι πολύ χρήσιμος για να συγκρίνουμε τις σχετικές τιμές που 

δίνονται στα κέρδη διαφόρων επιχειρήσεων και στο να συγκρίνουμε την αξία που 

δίνεται στις μετοχές μιας επιχείρησης σε σχέση με ολόκληρη την αγορά. 

 

 
Λόγος τιμής προς 
Κέρδη ανά μετοχή 

(Ρ/Ε) 

 
Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής 

= ———————————————— 
Κέρδη ανά μετοχή 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται μια μετοχή τα κέρδη του 

προηγουμένου έτους στο χρηματιστήριο, ή πόσα ευρώ είναι διατεθειμένος να 

καταβάλει ένας επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους της επιχείρησης. Συγχρόνως μας 

πληροφορεί για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται σε καθαρά κέρδη ανά μετοχή, 
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για να αγοραστεί η μετοχή. Ο υπολογιζόμενος κατ' αυτό τον τρόπο λόγος τιμής προς 

κέρδη προϋποθέτει ότι τα κέρδη, με βάση τα οποία υπολογίζεται, θα παραμείνουν τα 

ίδια και στο μέλλον. 

Ο αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή είναι πάντοτε θετικό μέγεθος και 

δεν υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζημίες. Επίσης όταν τα κέρδη είναι μηδέν ο 

αριθμοδείκτης Ρ/Ε ισούται με το άπειρον και δεν υπολογίζεται. 

 

§ Τρέχουσα Μερισματική Απόδοση 

Η τρέχουσα μερισματική απόδοση των μετοχών μιας εταιρίας μετρά την 

τρέχουσα απόδοση μιας μετοχής σε μέρισμα. Αυτή βρίσκεται αν διαιρέσουμε το 

μέρισμα κατά μετοχή με την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο, δηλαδή: 

  Μέρισμα κατά μετοχή 

Μερισματική Απόδοση = 100 x ——————————————— 

  Τιμή μετοχής στο Χρηματιστήριο 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο ελκυστική 

είναι αυτή για τους επενδυτές, διότι απολαμβάνουν μεγαλύτερη απόδοση από την 

επένδυσή τους. 

 

 

Γ.6 Λειτουργικοί Αριθμοδείκτες  

  Payout Ratio   

  Μέρισμα κατά μετοχή 
Payout Ratio   
 

= 100 x ——————————————— 

  Κέρδη μετοχής 
 



Εξαγορές &  Συγχωνεύσεις: Μελέτες Περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων για την 
Εξέταση της Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας των Μεθόδων 
Ρέβελα Παναγιώτα   

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   
Μ.Π.Σ. «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

183 

 Ο δείκτης αυτός δηλώνει το ποσοστό των κερδών που μια εταιρία διανέμει με 

τη μορφή μερίσματος στους μετόχους της. Γενικά, μια μείωση των διανεμόμενων 

μερισμάτων κρίνεται αποδοκιμαστικά από τους μετόχους και, πολλές φορές, η 

δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται μέσα από την πτώση της τιμής της μετοχής στο 

χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν εναλλακτικές τοποθετήσεις των 

κεφαλαίων τους. Εξάλλου, ένας σταθερός δείκτης δηλώνει ότι η διοίκηση της εταιρίας 

ακολουθεί σταθερή μερισματική πολιτική.  

 

  Εξέλιξη Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης  

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στην ουσία, 

είναι το ποσό εκείνο από τα κεφάλαια μακράς διαρκείας (ίδια και ξένα 

μακροπρόθεσμα) που είναι επενδεδυμένο σε στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, όπως ταμειακά διαθέσιμα, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, εισπρακτέοι 

λογαριασμοί και αποθέματα. 

 Στην περίπτωση που το καθαρό κεφάλαιο κίνησης έχει αρνητική τιμή, αυτό 

σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ή ότι η επιχείρηση έχει χρηματοδοτήσει πάγια με 

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας στην επιχείρηση, δεδομένου ότι τα πάγια προορίζονται για άμεση 

ρευστοποίηση, αλλά για μακροχρόνια χρήση. 

 Το απαιτούμενο μόνιμο ή καθαρό κεφάλαιο κίνησης για την ομαλή λειτουργία 

της επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τους όρους και τον τρόπο 

προμήθειας των πρώτων υλών, τους όρους και τον τρόπο πώλησης των προϊόντων, την 

πολιτική αποθεμάτων, την εποχικότητα των πωλήσεων κλπ. 
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  Εξέλιξη Καθαρών Λειτουργικών Ταμειακών Ροών  

Η μελέτη των λειτουργικών ταμειακών ροών, των ποσών δηλαδή που προέρχονται από 

τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας, επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για το αν και κατά πόσο η ΕήΣ πρόσθεσε ρευστότητα στην εξαγοράζουσα ή 

απορροφώσα εταιρία αντίστοιχα ή έθεσε τη βάση για αύξηση της ρευστότητας στο 

μέλλον. Είναι σημαντικό να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στο μέγεθος αυτό πριν και 

μετά τη διαδικασία ΕήΣ γιατί ο υπολογισμός του στηρίζεται αποκλειστικά σε ταμειακά 

δεδομένα και όχι σε ταμειακά, συνεπώς μπορεί να εξακριβωθεί η ποιότητα των κερδών 

που πέτυχε η εκάστοτε εταιρία.  
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Παράρτημα Δ: Στοιχεία Μετοχής – Ισολογισμοί – Καταστάσεις 

Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

Δ.1 Pro forma Στοιχεία  

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  2003 2004 2005 2006 

(εκατομμύρια €)         

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Συνολικά Επενδυμένα Κεφάλαια 55,06 35,3 31,9 30,2 

Πάγιο Ενεργητικό 98,84 282,5 633,6 856,7 

          

Αποθέματα  68,4 51,6 154,4 203,06 

Απαιτήσεις 130,5 191,4 312,4 272,78 

Διαθέσιμο 36,6 11,5 62,7 15,37 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 158,6 281,4 541,8 509,4 

ΣΥΝΟΛΟ 468,36 563,9 1.175,40 1.366,10 

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 124,57 194,2 301,6 401,7 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 83,59 131,9 165,9 185,35 

Σύνολο Υποχρεώσεων 208,16 328,85 467,6 587,05 

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 260,2 237,8 707,8 779,1 

ΣΥΝΟΛΟ 468,36 563,9 1.175,40 1.366,10 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

  2003 2004 2005 2006 
(εκατομμύρια €)         
Πωλήσεις 278 311,21 734,4 843,3 
Κόστος Πωληθέντων 219,3 247,9 572,04 631,6 
Μικτό Κέρδος 58,7 63,3 162,4 212,03 
EBIT 31,4 35,1 137,5 163,8 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 3,6 9,97 15,3 11,8 
EBT 27,8 29,3 294,05 204,3 
Καθαρά Κέρδη  10,2 20,2 256,2 157,3 
Κέρδη ανά Μετοχή 0,5 0,3 5,22 2,61 

 

 

 

  2003 2004 2005 2006 
Τιμή Μετοχής 10,4 9,6 11,29 22,29 
Μέρισμα ανά Μετοχή 0,2 0,6 0,4 0,6 
Συνολικό Μέρισμα  4,05 8,1 16,2 24,3 
Αριθμός Μετοχών  40.520.340 40.520.340 40.520.340 40.520.340 
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VIVARTIA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  2003 2004 2005 2006 

(εκατομμύρια €)         

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Συνολικά Επενδυμένα 

Κεφάλαια 28,55 24,74 17,75 28,15 

Πάγιο Ενεργητικό 675,44 885,2 868,33 994 

          

Αποθέματα  97,4 100,8 78,2 83,76 

Απαιτήσεις 206,56 214,6 199,1 204,4 

Διαθέσιμο 66,69 85,97 121,26 135,02 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 438,55 413,27 405,05 425,07 

ΣΥΝΟΛΟ 1.135,86 1.314,65 1.480,60 1.419,10 

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 319,64 357,67 328,3 254,4 

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 457,37 475,8 651 539,5 

Σύνολο Υποχρεώσεων 777 833,37 979,3 793,9 

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 310,92 430,97 421,04 625,18 

ΣΥΝΟΛΟ 1.135,86 1314,65 1.480,60 1.419,10 
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VIVARTIA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

  2003 2004 2005 2006 

(εκατομμύρια €)         

Πωλήσεις 902,09 946,5 991,5 776,2 

Κόστος Πωληθέντων 571,7 578,15 605,5 453,4 

Μικτό Κέρδος 330,32 368,73 386 322,8 

EBIT 73,28 84,7 109,7 83,13 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 11,4 13,45 23,8 53,26 

EBT 38,14 62,45 85,78 123,5 

Καθαρά Κέρδη  28,57 43,4 46,77 97,4 

Κέρδη ανά Μετοχή 0,66 0,27 0,06 0,13 

 

     

     

  2003 2004 2005 2006 
Τιμή Μετοχής 5,9 5,5 7,5 13,5 
Μέρισμα ανά Μετοχή 0,21 0,23 0,46 0,23 
Συνολικό Μέρισμα  6,09 6,9 7,6 10,6 
Αριθμός Μετοχών  40.598.268 40.598.268 40.958.268 73.305.549 
     

 

 

Δ.2 Δημοσιευμένα Στοιχεία 

Χρηματιστηριακά στοιχεία της μετοχής της Μυτιληναίος Α.Ε. 

(€) 2003 2004 2005 2006 

Μέση Τιμή 3,71 5,20 11,29 22,29 

Κατώτατη Τιμή 1,42 3,98 6,84 14,56 

Ανώτατη Τιμή 5,78 7,08 18,70 30,00 
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Μέσος 

Ημερήσιος 

Όγκος 

Συναλλαγών 

136.468 94.454 τμχ 166.721 τμχ 198.731 τμχ 

Μέση Ημερήσια 

Αξία 

Συναλλαγών 
- - - 

4.432.383 

Καθαρό 

Μέρισμα 

Μετοχής 

0,10 

  

0,60 

 

 

 

 

Χρηματιστηριακά στοιχεία της μετοχής της Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. 
(€) 2003 2004 2005 2006 

Μέση Τιμή 17,4 13,57   

Κατώτατη Τιμή 16,22 11,63   

Ανώτατη Τιμή 19,4 16,62   

Μέσος 

Ημερήσιος 

Όγκος 

Συναλλαγών 

296.783,91 τμχ    

Μέση Ημερήσια 

Αξία 

Συναλλαγών 

5.429,25    

Καθαρό 

Μέρισμα 

0,30 1,00   
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Χρηματιστηριακά στοιχεία της μετοχής της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.  

(€) 2003 2004 2005 2006 

Μέση Τιμή 5,9 5,5 7,5 13,5 

Κατώτατη Τιμή 4,84 4,5 5,74 11,26 

Ανώτατη Τιμή 7,58 6,28 10,2 14,44 

Μέσος 

Ημερήσιος 

Όγκος 

Συναλλαγών 

21.195,8 τμχ 8.806,27 τμχ 62.677,041 τμχ 71.921,86 τμχ 
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Παράρτημα Ε: Πίνακες Υπολογισμού Αριθμοδεικτών (με τη βοήθεια 

του Excel)  

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ     
     
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ     
 2003 2004 2005 2006 
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας         
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ρευστότητας 1,8905033 1,3105046 1,7556366 1,22282798 
Αριθμοδείκτης Άμεσης 
Ρευστότητας 1,3414145 1,0447992 1,2437003 0,71732636 
     
Αριθμοδείκτες 
Δραστηριότητας         
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Αποθεμάτων n/a 88,342073 65,720929 103,287603 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Απαιτήσεων n/a 188,76884 125,1954 126,639808 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Υποχρεώσεων n/a 395,33814 254,09434 304,739748 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Παγίων 0,3555396 0,9077472 0,8627451 1,01588996 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Ενεργητικού (ROA) 1,6847482 1,8119598 1,6004902 1,61994545 
     
Αριθμοδείκτες 
Αποδοτικότητας         
Μικτό Περιθώριο Κέρδους 0,2111511 0,2033996 0,2211329 0,25142891 
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 0,0366906 0,0649079 0,3488562 0,18652911 
Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων (ROE) 0,0392006 0,0849453 0,3619667 0,20189963 
Αποδοτικότητα Επενδυμένων 
Κεφαλαίων 0,2506357 0,8546742 8,5109718 5,59933775 
     
Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης 
Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας         
Αριθμοδείκτης Ξένων προς Ίδια 
Κεφάλαια 0,8 1,3828848 0,6606386 0,75349763 
Αριθμοδείκτης Καλύψεως 
Τόκων 8,7222222 3,5205617 8,9869281 13,8813559 
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Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες         
Δείκτης  Κερδών ανά Μετοχή 0,0000001 0,0000002 0,0000059 0,0000032 
Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά 
Μετοχή 20,8 32 2,1628352 8,54022989 
Μερισματική Απόδοση 0,0192308 0,0625 0,0354296 0,0269179 

 

Λειτουργικοί Αριθμοδείκτες 2003 2004 2005 2006 

Payout Ratio 0,4 2 0,0766284 0,2298851 
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 34,03 87,2 240,2 107,7 

 

 

 

 

VIVARTIA 
     
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ     
 2003 2004 2005 2006 
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας         
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ρευστότητας 1,1595858 1,1221797 1,2140116 1,6634434 
Αριθμοδείκτης Άμεσης 
Ρευστότητας 0,854868 0,8403556 0,9758148 1,3341981 
     

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας         
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Αποθεμάτων n/a 62,564213 53,95128 65,191222 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Απαιτήσεων n/a 81,206233 76,147504 94,870845 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Υποχρεώσεων n/a 508,33266 546,34562 713,73842 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Παγίων 0,7487501 0,9352351 0,8757741 1,2805978 
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας Ενεργητικού (ROA) 1,2591427 1,3889593 1,493293 1,8282659 
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Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας         
Μικτό Περιθώριο Κέρδους 0,3661719 0,3895721 0,3893091 0,4158722 
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 0,0316709 0,0458531 0,047171 0,1254831 
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 
(ROE) 0,0918886 0,1007031 0,1110821 0,1557951 
Αποδοτικότητα Επενδυμένων 
Κεφαλαίων 1,4 2,2978981 3,9757746 5,3520426 
     

Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης 
Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας         
Αριθμοδείκτης Ξένων προς Ίδια 
Κεφάλαια 2,4990351 1,9337077 2,3259073 1,2698743 
Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων 6,4280702 6,2973978 4,6092437 1,5608336 
     
Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες         
Κέρδη ανά Μετοχή 0,0000005 0,0000008 0,0000009 0,0000011 
Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά 
Μετοχή 8,9393939 20,37037 125 103,84615 
Μερισματική Απόδοση 0,0355932 0,0418182 0,0613333 0,017037 

 

Λειτουργικοί 
Αριθμοδείκτες 2003 2004 2005 2006 

Payout Ratio 0,31818181 0,85185185 7,66666666 1,769230769 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 118,91 55,6 76,75 170,67 
 


