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∆ιπλή αναγνώριση για τη ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.: ως True Leader και µεταξύ των
Strongest Companies in Greece από την ICAP Group
Μεταξύ των 51 επιχειρήσεων και οµίλων που αναγνωρίζονται ως True Leaders καθώς πληρούν
ταυτόχρονα συγκεκριµένα αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια, σηµειώνοντας υψηλές αποδόσεις και
πρόοδο το 2010 συγκαταλέγεται η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε σύµφωνα µε την ICAP Group.
Με βάση τα κριτήρια της ICAP Group για την κατάταξη των True Leaders, από ένα σύνολο 27.000
επιχειρήσεων, µόνον 25 εταιρείες και 26 όµιλοι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να διακριθούν
εφόσον ταυτόχρονα:
1. Συµπεριλαµβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο κερδοφόρους Οµίλους
για το 2010, µε κριτήριο κατάταξης το EBITDA
2. Συγκαταλέγονται στις 500 Εταιρείες ή 200 Οµίλους µε το µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού και έχουν
αυξήσει το προσωπικό τους από το 2009 στο 2010.
3. Βρίσκονται στις 10 κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους µε βάση τον τζίρο
4. Έχουν υψηλό Rating Πιστοληπτικής Ικανότητας που κυµαίνονται από ΒΒ έως ΑΑ
Παράλληλα, µε βάση το ICAP Rating Score, η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. εντάχθηκε στην Κοινότητα “Strongest
Companies in Greece”. Η διάκριση αυτή διευκολύνει σηµαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και
εκτός Ελλάδας δεδοµένου ότι την κατατάσσει στην οµάδα εταιρειών µε πολύ χαµηλό πιστωτικό
κίνδυνο.
Οι “Strongest Companies in Greece” είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες
πιστοληπτικής διαβάθµισης (rating scores) της ICAP Group. H ICAP Group αναγνωρίζεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισµός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. ∆υνατότητα ένταξης στην κοινότητα
“Strongest Companies in Greece” έχει µόνο µία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Ο κ. Ιωάννης Στεφανής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. δήλωσε σχετικά:
«Η διπλή αναγνώριση της Σελόντα, εκτός του ότι αποτελεί επιτυχία για την εταιρεία, έρχεται σε µία
κρίσιµη στιγµή για την οικονοµία της χώρας και τον εξαγωγικό της προσανατολισµό και είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική για όλο τον κλάδο µίας και οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες έχουν αναδείξει την Ελλάδα σε

πρώτη δύναµη διεθνώς στην παραγωγή µεσογειακών ειδών καλύπτοντας περίπου το 45% της
παγκόσµιας αγοράς και καθιστώντας τον κλάδο έναν από τους πλέον δυναµικούς εξαγωγικούς πυλώνες
της χώρας. Οι προοπτικές µακροπρόθεσµα είναι θετικές καθώς η ζήτηση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί από
50% έως και 100% µέχρι το 2020, ένα γεγονός που αποτυπώνεται καθαρά και µέσα από την πρόσφατη
µελέτη που διεξήγαγε η εταιρεία συµβούλων McKinsey &Company “Greece 10 Years Ahead” για
λογαριασµό του ΣΕΒ. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας αύξησης της ζήτησης, η Σελόντα συνεχίζει να
βελτιώνει τα κόστη παραγωγής, να επενδύει σε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις και µονάδες εκτροφής, ενώ
προχωρά στην εκτροφή νέων ειδών ώστε να διεκδικήσει ακόµα µεγαλύτερα µερίδια από τις διεθνείς
αγορές».

