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ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 

 
Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 

 
1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας  
2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 
3. Παραγωγική δυναµικότητα 40.000 τόνων ετησίως  
4. Ισχυρή κεφαλαιακή δοµή 

 

 
 

Όµιλος Εταιρία 

Οικονοµικά Στοιχεία  (€ χιλ.) 3M 2007 % 3M 2006 3M 2007 % 3M 2006 

       

Σύνολο Πωλήσεων 17.185 43,02% 12.016 14.591 45,31% 10.041 
       

EBITDA 6.447 31,59% 4.899 4.402 12,44% 3.915 
Περιθώριο EBITDA 37,52%  40,77% 30,17%  38,99% 
       
EBIT 5.496 34,43% 4.089 3.908 12,69% 3.468 
Περιθώριο EBIT 31,98%  34,03% 88,78%  34,54% 
       
ΚΠΦ 5.285 21,66% 4.344 3.528 10,94% 3.180 
Περιθώριο ΚΠΦ 30,75%  36,15% 24,18%  31,67% 
       
Φόροι 1.331 23,86% 1.075 883 -0,56% 888 
       
ΚΜΦ 3.954 20,94% 3.269 2.644 15,36% 2.292 
Περιθώριο ΚΜΦ 23,01%  27,21% 18,12%  22,83% 
       
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 81  47 0  0 
       
ΚΜΦΜ∆Μ 3.873 20,20% 3.222 2.644 15,36% 2.292 
Περιθώριο ΚΜΦΜ∆Μ 22,54%  26,82% 18,12%  22,83% 
   
Κέρδη ανα Μετοχή 0,13 20,20% 0,11 0,09 12,50% 0,08 
       
 

• Οι ενοποιηµένες πωλήσεις και τα ΚΜΦΜ∆Μ αυξήθηκαν κατά 43,02% και 20,20% αντίστοιχα 
κατά το πρώτο τρίµηνο του 2007, καθώς οι τιµές των προϊόντων επηρέασαν θετικά τα 
αποτελέσµατα της Εταιρίας. Η οικονοµική κατάσταση του Οµίλου Σελόντα αντανακλά την 
αποτελεσµατική διαχείριση του κόστους ενάντια στον έντονο ανταγωνισµό που χαρακτηρίζει 
το κλάδο. 

 
• Ο Όµιλος κατάφερε ένα ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισµό κατά τη διάρκεια του έτους, 

καθώς τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες κατέλαβαν το 81,71% των συνολικών 
πωλήσεων. Οι εξαγωγές έλαβαν τόπο κυρίως στις αγορές της Ευρώπης. 
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Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. 
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2007 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 17,19 εκ., 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,02% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2006. Τα κέρδη µετά 
φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας (ΚΜΦΜ∆Μ) ανήλθαν σε  €3,87 εκ. από  € 3,22 εκ. κατά το 
πρώτο τρίµηνο του 2006.  
 

1. Ενοποιηµένη Ανάλυση ανά Κατηγορία Πωλήσεων 
 
Τα ψάρια παραγωγής του Οµίλου, ο γόνος αλλά και τα εµπορεύµατα (ψάρια και γόνος) παρέµειναν οι 
κύριοι κλάδοι ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίµηνο του 2007. H ενοποίηση της Interfish συνετέλεσε 
κατά 29% (€5,2 εκ.) στην αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ η διεύρυνση των πελατών (Ευρώπη, 
Αµερική) και του ανοίγµατος νέων αγορών (Ανατολική Ευρώπη) αύξησε τις εξαγωγές κατά 40%.  Οι 
ιχθείς  παραγωγής Οµίλου προσέφεραν € 11,48 εκ. στον ενοποιηµένο τζίρο, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 38,33% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό επί των πωλήσεων ανέρχεται σε 68,83%. Παράλληλα, 
έσοδα από την παραγωγή γόνου αυξήθηκαν κατά 58,85%, συνεισφέροντας 21,26% στο συνολικό 
ενοποιηµένο τζίρο. 
 

1.1 Ενοποιηµένες Πωλήσεις ανά Κατηγορία Πωλήσεων 
 

Ενοποιηµένες Πωλήσεις (€ χιλ.) 3M 2007 % 3M 2006 

Γόνος 3.654 58,85% 2.300 
% Πωλήσεων 21,26%  19,14% 

Ιχθείς Παραγωγής Οµίλου 11.484 38,33% 8.302 
% Πωλήσεων 66,83%  69,09% 

Εµπορεύµατα ιχθείων και γόνων 1.794 50,89% 1.189 
% Πωλήσεων 10,44%  9,89% 

Λοιπές Πωλήσεις 252 12,49% 224 
% Πωλήσεων 1,47%  1,87% 

Συνολικές Πωλήσεις 17.185 43,02% 12.016 
 
 
 
Περαιτέρω ανάλυση των περιθωρίων µας δείχνει µείωση το φετινό τρίµηνο σε σχέση µε το αντίστοιχο 
του 2006. Οι λόγοι είναι η αναλογική ενοποίηση της Interfish στα αποτελέσµατα (100% το τρίµηνο 
του 2007 σε σχέση  µε το 62% του τριµήνου του 2006), η ενοποίηση αποθεµάτων της Interfish τα 
οποία έχουν µικρότερο συντελεστή µέσου βάρους (µικρότερη βιοµάζα) και η µη ύπαρξη επενδυτικών 
εσόδων κατά το τρίµηνο του 2007. Η κατάσταση αναµένεται να βελτιωθεί ιδιαίτερα στα ετήσια 
αποτελέσµατα  καθώς η βιοµάζα των ιχθύων θα αυξάνεται προσδίδοντας ώθηση στα περιθώρια των 
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων. 
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1.2 Ενοποιηµένη Ανάλυση  EBITDA ανά Κατηγορία Πωλήσεων 

 

EBITDA Οµίλου (€ χιλ.) 3M 2007 % 3M 2006 

Γόνος 1.449 5,77% 1.370 

% EBITDA 22,47%  27,96% 

Περιθώριο EBITDA 39,65%  59,54% 

Ιχθείς παραγωγής Οµίλου 4.502 118,55% 2.060 

% EBITDA 69,83%  42,05% 

Περιθώριο EBITDA 39,20%  24,81% 

Εµπορεύµατα ιχθείων και γόνων 241 -79,70% 1.189 

% EBITDA 3,74%  24,27% 

Περιθώριο EBITDA 13,45%  100,00% 

Λοιπές δραστηριότητες 255 -9,22% 281 

% EBITDA 3,95%  5,73% 

Περιθώριο EBITDA 101,03%  125,20% 

Συνολικό EBITDA 6.447 31,59% 4.899 

Περιθώριο EBITDA 37,52%   40,77% 

 
 
Αναφορικά µε το λειτουργικό κέρδος, οι κύριες κατηγορίες πωλήσεων του Οµίλου παρουσίασαν 
σηµαντική ανάπτυξη το 2006. Η ενοποίηση της Interfish πρόσφερε 2,5% στην αύξηση του EBITDA. Η 
µεγαλύτερη συνεισφορά σε επίπεδο EBITDA επιτεύχθηκε από τους ιδιοπαραγώµενους  ιχθείς. 
Συγκεκριµένα, το EBITDA από  ιδιοπαραγώµενους ιχθείς ανήλθε σε € 4,5 εκ. (+118,55% σε ετήσια 
βάση), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα από τη παραγωγή γόνου ανήλθαν σε € 1,4 εκ. (+5,7% σε ετήσια 
βάση). Αν και δεύτερο σε συνεισφορά, η παραγωγή γόνου προσφέρει το υψηλότερο περιθώριο 
EBITDA δηλαδή 39,65% σε σχέση µε 39,20% των ιδιοπαραγωµένων ιχθύων. 
 
Σηµαντική Σηµείωση: 
 
Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων του Οµίλου είναι αυξηµένα κατά 20,94% αποτέλεσµα της 
πραγµατικής απόδοσης του Οµίλου, µε την Interfish να συµµετέχει µόνο µε το 2,50% του συνόλου 
των κερδών. 
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2 Ανάλυση ανά γεωγραφική Περιοχή 

 
Ο Όµιλος Σελόντα παρουσίασε µια ιδιαίτερα αυξηµένη εξαγωγική δραστηριότητα κατά το πρώτο 
τρίµηνο του 2007, µε το 70,62% του ενοποιηµένου τζίρου να προέρχεται από τις διεθνείς 
δραστηριότητες και κυρίως των αγορών της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και της Αγγλίας. Είναι 
σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι µόνο το 18,3% του ψαριού πωλείται στην Ελλάδα  και το υπόλοιπο 
81,7% διοχετεύεται στις διεθνείς αγορές. 
 

2.1 Ενοποιηµένη Ανάλυση Πωλήσεων ανά Γεωγραφική Αγορά 
 

Ενοποιηµένες Πωλήσεις (€ χιλ.) 3M 2007 % 3M 2006 

Ελλάδα 5.050 50,44% 3.356 

% Πωλήσεων 29,38%  27,93% 

Ευρώπη 10.834 32,32% 8.188 

Λοιπές Χώρες 1.301 175,85% 472 

Εξαγωγές 12.135 40,14% 8.659 

% Πωλήσεων 70,62%  72,07% 

Συνολικές Πωλήσεις 17.185 43,02% 12.016 
 
Συγκεκριµένα, η Ελληνική αγορά παρουσίασε αύξηση κατά 50,44%, µε τα έσοδα να ανέρχονται σε € 
5 εκ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2007, εκπροσωπώντας το 29,38% των συνολικών εσόδων. Οι 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40,14% στα € 12,14 εκ. από τα οποία € 10,8 εκ. ήρθαν από την 
Ευρωπαϊκή αγορά.  
 

2.2  Ενοποιηµένη Ανάλυση EBITDA ανά Γεωγραφική Αγορά 
 

EBITDA Οµίλου (€ χιλ.) 3M 2007 % 3M 2006 

Ελλάδα 2.337 10,57% 2.113 

% EBITDA 36,25%  43,14% 

Περιθώριο EBITDA 46,28%  62,97% 

Ευρώπη 3.588 36,78% 2.624 

Λοιπές Χώρες 522 221,37% 162 

Εξαγωγές 4.110 47,54% 2.786 

% EBITDA 63,75%  56,86% 

Περιθώριο EBITDA 33,87%  32,17% 

Συνολικό EBITDA 6.447 31,59% 4.899 

Περιθώριο EBITDA 37,52%   40,77% 
 
Αναφορικά µε την ανάλυση EBITDA ανά γεωγραφική περιοχή, οι διεθνείς αγορές παρουσίασαν τη 
µεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο. Η λειτουργική κερδοφορία στην Ελλάδα ανήλθε στα € 2,3 εκ. 
από € 2,1 εκ. και σηµείωσε µεγαλύτερο περιθώριο  λειτουργικού κέρδους (46,28%) σε σχέση µε τις 
∆ιεθνείς αγορές (33,87%). 
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Ισολογισµός 

 

 (€ χιλ.) 3M 2007 % 2006 

Ενεργητικό    
Μακρ/σµα Βιολογικά Πάγεια 24.806 -1,22% 25.113 
Ενσώµατα Πάγια 58.476 6,20% 55.060 
Ασώµατα Πάγια 486 -36,71% 768 
Επενδύσεις 5.880 6,90% 5.501 
Λοιπές Παγιοποιήσεις 197 -0,15% 197 
Αναβαλλόµενοι Φόροι 381 -6,99% 409 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 90.225 3,65% 87.048 
Άλλα Αποθέµατα 1.697 16,96% 1.451 
Βραχυ/σµα Βιολογικά Πάγεια 56.468 2,75% 54.957 
Απαιτήσεις από Πελάτες 23.613 -4,44% 24.710 

Λοιπές Απαιτήσεις 15.832 48,07% 10.692 
Χρεόγραφα 899 9,38% 822 
Μετρητά & Ισοδύναµα Μετρητών 10.465 -23,58% 13.693 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 108.974 2,49% 106.325 
Σύνολο Ενεργητικού 199.199 3,01% 193.372 
    
Παθητικό    
Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός 26.360 8,38% 24.321 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 9.804 9,08% 8.988 
Προβλέψεις 9.204 14,15% 8.063 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 45.367 9,66% 41.372 
Πιστωτές 32.034 -6,93% 34.418 
Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός 35.785 2,42% 34.939 
Άλλες Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.145 -9,48% 5.684 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 72.964 -2,77% 75.040 
Μετοχικό Κεφάλαιο 29.282 0,00% 29.282 

Υπέρ το άρτιο 17.174 0,00% 17.174 
Αποθεµατικά 11.320 -0,81% 11.413 
Κέρδη εις Νέον 11.645 50,65% 7.730 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 11.448 0,76% 11.362 
Καθαρή Θέση 80.868 5,08% 76.959 
Σύνολο Παθητικού 199.199 3,01% 193.372 

 
Ο Όµιλος βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του επενδυτικού του πλάνου και ανάπτυξης της υποδοµής 
των παραγωγικών του εγκαταστάσεων καθώς στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής του 
δυναµικότητας ιδιαίτερα µετά την πρόσφατη εξαγορά και συγχώνευση των Interfish και Koronis. Σαν 
αποτέλεσµα, στο τέλος του πρώτου τριµήνου του 2007, τα ενσώµατα πάγια ανήλθαν σε € 58,5 εκ. 
από € 55,1 εκ. στο τέλος του 2006. 
 
Ο Όµιλος Σελόντα κατέχει µερίδιο περίπου 19% στην Ελλάδα, ενώ ο στόχος της διοίκησης είναι το 
µερίδιο να ανέλθει σε 30%  κατά την περίοδο 2006-2007, αλλά και το 50% της Ευρωπαϊκής 
παραγωγής το 2008. Η ανάπτυξη θα προέλθει από εξαγορές και συνεργασίες στην Ελλάδα, Τουρκία 
και Ισπανία. 
 
Η καθαρή θέση του οµίλου ανήλθε σε € 80,8 εκ. το πρώτο τρίµηνο του 2007, µε το συνολικό 
τραπεζικό δανεισµό να ανέρχεται σε € 62,1 εκ., διαµορφώνοντας ένα σχετικά µετριοπαθή δείκτη 
µόχλευσης. 



 6

 Σηµαντικά γεγονότα και εξελίξεις του Οµίλου για την περίοδο 01.01.2007 – 31.03.2007 
 
Νέες επιχειρηµατικές κινήσεις    
 
Μέσα στο α’ τρίµηνο του 2007 αποφασίστηκε όπως η  Εταιρεία INTERFISH ΑΕ καθώς και οι εταιρείες 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ , Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ, µε τις από 28/03/2007 αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων αποφάσισαν την 
έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εξ’ αυτών 
από την INTERFISH AE.  
H συγχώνευση θα γίνει µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/03/2007, µε βάσει τις διατάξεις των 
Ν.2166/93 και Ν. 2190/20 καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού του Χ.Α. 
Συνεπεία της συγχώνευσης θα προκληθεί αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης εταιρείας 
INTERFISH AE που θα ολοκληρωθεί µετά τον προσδιορισµό και την έγκριση των σχέσεων ανταλλαγής 
από αρµόδια όργανα. 
Η INTERFISH AE θα ενηµερώνει συνεχώς το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη και την πορεία της 
διαδικασίας συγχώνευσης των εταιρειών. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά 
το Νόµο οριζοµένων αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων των συγχωνευοµένων εταιριών, καθώς και 
των αδειών και εγκρίσεων των αρµοδίων Αρχών. 
  
 
Άλλα σηµαντικά γεγονότα 
 
• Προχωράµε στην επένδυση για την κατασκευή στο νέου συσκευαστηρίου και κέντρου 
µεταποίησης των προιόντων στην Fish Fillet το οποίο θα ολοκληρωθεί στο καλοκαίρι του 2007,  
• Ξεκινήσαµε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της JAZAN DEVELOPMENT 
COMPANY στην Σαουδική Αραβία στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών ύψους περίπου 100 εκ. δολάρια, 
µε τα στελέχη του Οµίλου να έχουν ήδη αναλάβει στην Σαουδική Αραβία το management του project 
αυτού.  
 
 
 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
• Η Σελόντα ΑΕ απέκτησε το δικαίωµα ψήφου της πλειοψηφίας των µετοχών της ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ 
και εποµένως η ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ εντάσσεται  πλέον στο δυναµικό του Οµίλου Σελόντα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 
• Ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ , Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ , ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ,από την INTERFISH AE.  
• Η ∆ιοίκηση της  ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ αποφάσισε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της«ΑΣΤΡΑΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε.» ως στρατηγικός και πλειοψηφών µέτοχος µε ποσοστό 35% επί του νέου µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας.Η είσοδος της ΣΕΛΟΝΤΑ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΣΤΡΑΙΑ θα γίνει µε την 
κάλυψη εξ ολοκλήρου της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Γ.Σ. της Αστραία ΑΕ. Το 
ποσό της αύξησης που θα καταβληθεί από τη ΣΕΛΟΝΤΑ για την απόκτηση του 35% θα είναι ύψους 
1.100.000,00 ευρώ. Η εταιρεία «ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» δραστηριοποιείται στο κλάδο Ιχθυοτροφών και 
την εµπορία αλιευµάτων και ιδρύθηκε από 25 µετόχους-επιχειρηµατίες στον κλάδο της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίοι διαθέτουν µία συνολική παραγωγική δυναµικότητα άνω των 14.000 
τόνων αλιευµάτων ετησίως. Με την σταθερή προσήλωση της διοίκησης και των στελεχών της στην 
εφαρµογή πολιτικών και συστηµάτων ολικής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, η εταιρεία  
κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της (30/3/2005 έως 31/12/2006), επέτυχε ένα συνολικό κύκλο 
εργασιών ύψους 37,46 εκατ. Ευρώ και κέρδη 748 χιλ ευρώ, ενώ για το τρέχον έτος οι  πωλήσεις της 
προβλέπεται να υπερβούν τα 40,0 εκατ. Ευρώ. Οι άµεσες θετικές επιδράσεις της ανωτέρω συµφωνίας 
συνδέονται µε την στρατηγική της δυναµικής δραστηριοποίησης του οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ στον κλάδο 
ιχθυοτροφών, την υλοποίηση από την ΑΣΤΡΑΙΑ επενδυτικού προγράµµατος ύψους 8,2 εκατ. Ευρώ 
για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τεχνολογίας παραγωγής  πιστοποιηµένων προϊόντων 
διατροφής ιχθύων και την από κοινού ανάπτυξη καινοτόµων µεθοδολογιών παραγωγής θαλάσσιων 
τροφίµων, µε υψηλό βαθµό ποιοτικής ανταπόκρισης στις προσδοκίες του καταναλωτή, καθώς και τις 
πιθανές συνέργιες που θα προκύψουν από την συνεργασία όλων των µετόχων – ιχθυοπαραγωγών 
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τόσο σε παραγωγικό όσο και εµπορικό επίπεδο. Η κίνηση θα ολοκληρωθεί µε την κάλυψη της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.  
• Η Σελόντα υπέγραψε την, µε αύξηση κεφαλαίου και εξαγορά ποσοστού, είσοδο της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Fjord Marin Deniz Ürünleri Sanayi Ticaret A.S (Fjord Marin Turkey) 
αποκτώντας ποσοστό 46%, όπου το 54% το κατέχει η Νορβηγική εταιρεία Fjord Marin A.S.  
Η είσοδος της Σελόντα συνοδεύτηκε από αύξηση κεφαλαίου € 8,5 εκ. µε κεφαλαιοποιήσεις δανείων 
και καταβολή µετρητών. Η συνολική δαπάνη της Σελόντα που περιλαµβάνει τόσο τη συµµετοχή της 
στην αύξηση κεφαλαίου όσο και την εξαγορά του ποσοστού του Νορβηγικού κρατικού  Norfund είναι 
της τάξεως των € 7,8 εκ.  
Η Fjord Marin Turkey διαθέτει άδειες 14.000 τόνων που καλύπτουν το 30% του συνολικού 
παραγωγικού δυναµικού της Τουρκίας. Έχει σηµερινή παραγωγή 6.000 τόνων και 15 εκ. γόνο µε 
εκτιµόµενο συνολικό κύκλο  εργασιών το 2007 ύψους €  30 εκ. και κέρδη προ φόρων € 1,6 εκ..    
Ο Όµιλος Σελόντα και η Νορβηγική Fjord Marin A.S. πρόκειται να εκµεταλλευτούν από φέτος τη 
συνολική διαθέσιµη χωρητικότητα της Fjord Marin Turkey έτσι ώστε η Σελόντα να παράγει, εµµέσως 
και αµέσως 31.000 τόνους το 2007 και 40.000 τόνους το 2008 και το 2009. 
Η κίνηση αυτή υλοποιεί τη µεθοδική και αποτελεσµατική στρατηγική της Σελόντα εισόδου στην 
Τουρκία, δεύτερη παραγωγό χώρα µετά την Ελλάδα, µέσω µιας εταιρείας που αναγνωρίζεται ως ο 
βασικός παίκτης της γείτονος. 
 
Ο Όµιλος Σελόντα πάντα πρωταγωνιστής στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια , προχωράει µε γοργούς 
ρυθµούς στους στόχους  που έχει θέσει για µερίδιο αγοράς στο 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής.    
 
 
 

Προβλέψεις ∆ιοίκησης  
 

Η ∆ιοίκηση αναµένει οι ενοποιηµένες πωλήσεις κατά το 2007 να ανέρθουν στα €93 εκ. και τα 
ΚΜΦΜ∆Μ να φτάσουν τα €10,7 εκ.. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόµενο αναθεώρησης των 
αποτελεσµάτων και η εταιρεία θα ενηµερώσει έγκαιρα τον επενδυτικό κοινό.  
 
 

Στρατηγικές Προτεραιότητες 
 
Οι στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης είναι οι εξής: 

• Αύξηση Πωλήσεων 
• Εκσυγχρονισµός Εγκαταστάσεων 
• Περιορισµός του κόστους παραγωγής 
• ∆ιατήρηση της ποιότητας στα ίδια υψηλά επίπεδα 
 

 
Οι αναλυτικές οικονοµικές καταστάσεις της Σελόντα, είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(www.selonda.gr). 

Επικοινωνία: 

Μαργαρίτα Αλεξοπούλου  Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων, Οικονοµικές Υπηρεσίες 
    +30 210 37 24 950 

Ή µέσω email:     alexopoulou.m@gr.selonda.com 

 


