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Ιωάννινα 24 Ιουνίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΔΩΔΩΝΗ κ. Κων/νος Ιωακειμίδης προάγεται
στη μητρική επενδυτική εταιρεία STRATEGIC INITIATIVES (S.I).
Την Τρίτη 24 Ιουνίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. κ. Tom Seepers, ανακοίνωσε την προαγωγή του κ.
Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.
Ο κ. Ιωακειμίδης θα αποχωρήσει από τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΔΩΔΩΝΗ και θα επικεντρωθεί στην
αναζήτηση και τον εντοπισμό νέων project για την S.I, πλειοψηφική ιδιοκτήτρια εταιρεία της ΔΩΔΩΝΗ.
Μέχρι το τέλος του έτους, ο κ. Ιωακειμίδης θα συνεχίσει να στηρίζει τις εξαγωγές της γαλακτοβιομηχανίας και να έχει
συμβουλευτικό ρόλο στη Διοίκηση της εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Tom Seepers δήλωσε σχετικά:
"Ο κ. Ιωακειμίδης υπήρξε βασική και καθοριστική κινητήριος δύναμη, τόσο στην απόκτηση της ΔΩΔΩΝΗ αλλά και την
επακόλουθη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας. Ο Κων/νος Ιωακειμίδης καθοδήγησε προσωπικά ένα μεγάλο
κομμάτι της αύξησης των εξαγωγών κατά το προηγούμενο έτος και προσέφερε τεράστια συμβολή στη βελτίωση των
αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Η ενέργεια και η κινητικότητά του θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για τη συνέχιση της επιτυχίας του.
Στο νέο του ρόλο ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη μητρική εταιρεία, ο κ. Ιωακειμίδης, θα είναι υπεύθυνος για
την ανάπτυξη νέων επενδυτικών ευκαιριών τόσο για την ΔΩΔΩΝΗ όσο και για άλλες επενδύσεις της SI ".
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Deputy CEO of Dodoni promoted to parent holding company
On Tuesday 24 June, the CEO of Dodoni SA, Mr Tom Seepers, announced the
promotion of Mr Konstantinos Ioakeimidis, the Deputy CEO of the company. Mr
Ioakeimidis will resign as Deputy CEO and will focus on the identification
and pursuit of new projects for Strategic Initiatives, the majority owner of
Dodoni. Until the end of the year, Mr Ioakeimidis will continue to support
the export sales of Dodoni and advise the CEO.
Mr Seepers commented:
"Mr Ioakeimidis has been instrumental and a key driver in both the
acquisition of Dodoni and the subsequent transformation process of the
company. Kostas has personally driven much of the export growth in the past
year and given a huge contribution to the improvement of the company's
results. His energy and drive will be key assets for his continued success.
In his new role as Business Development Director at the holding company, Mr
Ioakeimidis, will be responsible for developing new investment opportunities
both for Dodoni and for other SI investments".
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