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Σχολιασμός της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της ΣΙΔΜΑ 
ΑΕ 

 

Σελ Πέκπηε 28 Ινπλίνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε, ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Μεηόρσλ ηεο ηδεξεκπνξηθήο Μαθεδνλίαο ΙΓΜΑ ΑΔ, ζην μελνδνρείν PRESIDENT, 

Λ. Κεθηζίαο 44 Αζήλα,  ζηελ νπνία ειήθζεζαλ απνθάζεηο γηα ην ζύλνιν ησλ ζεκάησλ 

ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο. Παξαβξέζεθαλ 17 κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 78,82  % 

ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 

Οκόθσλα εγθξίζεθαλ ε έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

Διεγθηώλ θαη νη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011.  
 

Καηά ηελ παξνπζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο ζηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ε Γηνίθεζε αλαθέξζεθε ζηα θπξηόηεξα γεγνλόηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ην 

2011 θαη ηε κέρξη ηώξα πεξίνδν ηνπ 2012.  

 

Αλαθέξζεθε όηη ε θξίζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ε επίπησζε ησλ κέηξσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 νδήγεζαλ, γηα κία αθόκα ρξνληά, ζε 

κείσζε ηεο δήηεζεο πξντόλησλ ράιπβα κε απνηέιεζκα ηελ πηώζε θαηά πεξίπνπ 9% 

ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ην 2010.  Οη ζπλερείο πεξηθνπέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, ε αδπλακία πιεξσκώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζώο θαη 

ε βαξηά θνξνιόγεζε ησλ αθηλήησλ έρνπλ νδεγήζεη ηελ αγνξά πξντόλησλ ράιπβα ζηα 

επίπεδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ησλ 

πξώησλ πιώλ ηεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 

εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ ράιπβα ζηε δηεζλή αγνξά παξνπζίαζαλ 

πεξηνξηζκέλεο δηαθπκάλζεηο θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο  ηνπ 2011. Καηά ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2011 ππήξμε κία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10-15% γηα λα αθνινπζήζεη κία 

επηόηεξε δηόξζσζε. Σν δεύηεξν εμάκελν νη ηηκέο παξέκεηλαλ ζρεηηθά ζηαζεξέο κε κηα 

ειαθξηά πηώζε θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν. Αλαθέξζεθε επίζεο όηη ε κεξηθή απνπζία 

ηεο Κίλαο από ηελ Δπξσπατθή αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζπλέβαιε ζηελ 

απνθπγή απόηνκσλ απμνκεηώζεσλ ησλ ηηκώλ πνπ είραλ παξαηεξεζεί ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα, όπνπ ε Κίλα δηνρέηεπε κέξνο ηεο ηεξάζηηαο παξαγσγήο ηεο ζηελ Δπξσπατθή 

αγνξά. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιύζεθε ν Κύθινο Δξγαζηώλ Οκίινπ ζε πσιήζεηο εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ θαη ηνλίζηεθε ε ζεκαζία πνπ δίλεη ε Δηαηξία ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο 
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ηεο ζηηο Βαιθαληθέο ρώξεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγώλ ηεο, κε 

απνηέιεζκα ην 2011 ηελ αύμεζή ηνπο θαηά 63%. Ο δε ζηόρνο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 

2012 είλαη ε πεξαηηέξσ αύμεζε θαηά 25%. Όζνλ αθνξά ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζην 

εμσηεξηθό, αλαθέξζεθε όηη ζηηο αξρέο ηνπ 2012 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο λέα 

απνζήθε ηεο SIDMA Romania ζηελ Timisoara κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

ζηελ πεξηνρή, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. 

Γηα ην κέιινλ ε Δηαηξεία ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία απνζεθώλ ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ αύμεζε πσιήζεσλ ζε βηνηερλίεο – βηνκεραλίεο κε 

εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο. ηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη ε όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζην εμσηεξηθό δεδνκέλνπ όηη ε παξάηαζε ηεο 

θξίζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά αθήλεη κηθξά πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο γηα ην εγγύο κέιινλ. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθαλ ηα πεπξαγκέλα ηεο Μεηξηθήο θαη ηνπ Οκίινπ ην 2011 

θαζώο θαη νη ζηόρνη γηα ην 2012. Παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη κεηώζεηο ζηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ πνπ ζηελ ηξηεηία 2008 – 2011 

έθηαζαλ ην 30% ή ηα € 5 εθ. αλά έηνο. Δπίζεο αλαθέξζεθε πώο εμαζθαιίζηεθε ε 

ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα γηα ηελ Δηαηξεία ην 2011 αιιά θαη νη ζηόρνη ηνπ 2012. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

εκεξώλ πίζησζεο πξνο ηελ πειαηεία κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο. 

Αθόκα, ζηα κέρξη ζήκεξα πεπξαγκέλα ηνπ 2012, αλαθέξζεθε ε νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 900 KW ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

ζην Ωξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο, κε πξνβιεπόκελα έζνδα γηα ην β΄ εμάκελν ηνπ έηνπο 

πεξί ηα € 250 ρηι.. 

 

ην πιαίζην ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, εγθξίζεθαλ 

επίζεο θαη ηα αθόινπζα ζέκαηα: 

− Η απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή 

γηα ην 2011. 

− Η εθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο απηώλ γηα ην 2012.  

− Οη ακνηβέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 

ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ην 2011 θαη ε πξνέγθξηζε ησλ 

ακνηβώλ ηνπο γηα ην 2012. 

− Η εθινγή λένπ Γ.. 

− Η εθινγή ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ 

Ν.3693/2008. 
− H Τροποποίηση των όρων τοσ Ομολογιακού Δανείοσ της HSBC.  

 


