30 Νοέ 2008
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008, στην έδρα της εταιρίας στα
Ιωάννινα η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Δρούγκας στην ομιλία του
προς τους μετόχους τόνισε ότι το 2007 ήταν για την ΔΩΔΩΝΗ ένα ακόμη έτος
ανάπτυξης με κύρια χαρακτηριστικά την αύξηση του κύκλου εργασιών, την
επιτυχημένη επώνυμη τοποθέτηση των προϊόντων στο κανάλι των εκπτωτικών
αλυσίδων, την είσοδο σε νέες αγορές του εξωτερικού και την ολοκλήρωση του
μεγαλύτερου μέρους από τις σημαντικές παρεμβάσεις και επενδύσεις, που έχουν
δρομολογηθεί, σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας της εταιρίας. Η κερδοφορία
συνεχίστηκε και το 2007 αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια,
προκειμένου να στηριχθεί η ζώνη γάλακτος και το εισόδημα των κτηνοτρόφων, αλλά
και να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση της εταιρίας.
Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 106,041 εκατ. € έναντι 99,095 εκατ. € το
2006 ή κατά 7,01% υψηλότερα του προηγούμενου έτους, αύξηση, που προήλθε από
την αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά κατά 5,6% και την αύξηση των
εξαγωγών κατά 13,7%, τα δε καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,540 εκατ. €.
Παράλληλα, ο κ. Δρούγκας αναφέρθηκε εκτεταμένα στις σημαντικές παρεμβάσεις,
που υλοποιούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρίας και ιδιαίτερα
στις μεγάλες επενδύσεις, που πραγματοποιούνται στη ζώνη γάλακτος και στο
μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης, αναφέρθηκε στη βελτίωση των συνθηκών
εμπορίας των προϊόντων στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές και τόνισε ιδιαίτερα
το άνοιγμα νέων αγορών και την είσοδο σε μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου (π.χ.
LIDL Ελλάδος).
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική συμβολή της εταιρίας στη στήριξη του
εισοδήματος του Ηπειρώτη κτηνοτρόφου και της οικονομίας της περιοχής. Οι τιμές
Α' ύλης τις οποίες προσέφερε η ΔΩΔΩΝΗ κατά το 2007, ήταν οι υψηλότερες στον
Ελληνικό χώρο, αφού ξεπέρασαν τις τιμές των άλλων γαλακτοβιομηχανιών κατά
15% τουλάχιστον στο πρόβειο γάλα και κατά 5% τουλάχιστον σε τιμή βάσης στο
αγελαδινό. Επίσης, ο κ. Δρούγκας τόνισε ότι η Εταιρία συμμεριζόμενη τις δυσκολίες
της ζώνης γάλακτος ένεκα της αύξησης των ζωοτροφών και, παρά την μεγάλη
οικονομική επιβάρυνση για τα αποτελέσματα της εταιρίας, χορήγησε το 2007
αυξημένο ειδικό πριμ σε όλους τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους διανέμοντας για
συμπληρωματική τιμή ποσά ύψους περίπου 2,500 εκατ. € έναντι 2 εκατ. € το 2006 ή
σε ποσοστό 25% υψηλότερα από το 2006.
Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δρούγκας
αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της εταιρίας για σταθερή ανοδική πορεία και
διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο δραστηριοποίησής της, με περαιτέρω
αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών, βελτίωση της παραγωγικότητας,
ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής της θέσης, εκσυγχρονισμό της ζώνης γάλακτος και
υποστήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
Ο κ. Δρούγκας τόνισε επίσης ότι από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία για το τρέχον έτος
2008 φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση σε όλα τα μεγέθη

δραστηριότητας της εταιρίας και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλυσίδα λιανεμπορίου την Carrefour για διανομή της φέτας
ΔΩΔΩΝΗ στη Γαλλία.
Τέλος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
αποφάσισε να μη διανεμηθεί μέρισμα για το 2007 προκειμένου να ενισχυθούν η
κεφαλαιακή δομή της εταιρίας και η επενδυτική της δραστηριότητα.
Από τη Διοίκηση

