
22 Μάι 2009 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009, 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, αναφέρθηκε στην επιτυχή πορεία της εταιρίας κατά το 2008, η 
οποία επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον, που σημαδεύτηκε από τη μεγαλύτερη 
μεταπολεμικά διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, γεγονός, με εξαιρετικά δυσμενείς 
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και συνακόλουθα στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 

Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής χρήσης 2008 αποτέλεσαν ο περιορισμός των 
αποθεμάτων στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο, η αύξηση του κύκλου εργασιών, η είσοδος 
σε νέες αγορές και η ολοκλήρωση μεγάλου μέρους από τις σημαντικές παρεμβάσεις 
και επενδύσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας της 
εταιρίας. Η κερδοφορία συνεχίστηκε και το 2008, ενώ παράλληλα στηρίχθηκε 
αποτελεσματικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων και η ζώνη γάλακτος. 

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2008 ανήλθε σε 110,381 εκατ. € έναντι 106,041 
εκατ. € το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 4,1% και τα καθαρά κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε 1,860 εκατ. € έναντι 1,540 εκατ. € το 2007 αυξημένα κατά 20,8%. 

Ο κ. Δρούγκας αναφέρθηκε εκτεταμένα στις σημαντικές παρεμβάσεις, που 
υλοποιούνται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρίας, ενώ ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε στη σημαντική συμβολή της στη στήριξη του εισοδήματος του 
Ηπειρώτη κτηνοτρόφου και της οικονομίας της περιοχής. 

Οι τιμές Α' ύλης τις οποίες προσέφερε η ΔΩΔΩΝΗ κατά το 2008, ήταν οι 
υψηλότερες στον Ελληνικό χώρο, αφού ξεπέρασαν τις τιμές των άλλων 
γαλακτοβιομηχανιών κατά 10% τουλάχιστον στο πρόβειο γάλα και κατά 20% 
τουλάχιστον στο αγελαδινό, ενώ και το ειδικό πριμ προς στους συνεργαζόμενους 
κτηνοτρόφους ανήλθε στα 2,5 εκ € παρά την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τα 
αποτελέσματα της εταιρίας. 

Ακόμη ο κ. Δρούγκας αναφέρθηκε στην απόφαση της εταιρίας για την εξαγορά του 
εργοστασίου ζωοτροφών της ΕΛΒΙΖ στα Ιωάννινα, με σκοπό την περαιτέρω 
καθετοποίηση του κύκλου παραγωγής από την Α' ύλη μέχρι το τελικό προϊόν και τη 
δημιουργία σημαντικού οφέλους για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, αφού στόχο 
της εταιρίας αποτελεί η χορήγηση ποιοτικών ζωοτροφών με τη χαμηλότερη δυνατή 
τιμή. Η απόφαση αυτή έχει ήδη υλοποιηθεί και η νέα εταιρία, που προέκυψε από την 
εξαγορά, με το όνομα Ζωοτροφές ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΖΩ.ΔΩ. 
αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία της από την 1η Ιουνίου. 

Τέλος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δρούγκας αναφέρθηκε στις 
προοπτικές της εταιρίας για σταθερή ανοδική πορεία και διατήρηση της ηγετικής της 
θέσης στον κλάδο δραστηριοποίησής της, βελτίωση της παραγωγικότητας, 
εκσυγχρονισμό της ζώνης γάλακτος και υποστήριξη του εισοδήματος των 
κτηνοτρόφων. Ο κ. Δρούγκας τόνισε ότι από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία για το 



τρέχον έτος 2009 φαίνεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι παρά τις επιπτώσεις της 
παγκόσμιας κρίσης. 

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση όλων των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. 

Από τη Διοίκηση 

 


