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Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 1999 για την SPIDER – ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. διαµορφώθηκαν  ως εξής : 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,2 δις δραχµές, αυξηµένος κατά 36% σε σχέση µε 

το 1998 και κατά 700 εκατ. δραχµές µεγαλύτερος από τις προβλέψεις που είχε ανακοινώσει η 

Εταιρία στο ενηµερωτικό της δελτίο. Τα ενοποιηµένα κέρδη ανήλθαν σε 1,15 δις δραχµές, 

σηµειώνοντας αύξηση κατά 58% σε σχέση µε το 1998. 

 

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρίας διαµορφώθηκε στα 5,5 δις από 4,05 

δις το 1998, αυξηµένος κατά 36%, ενώ τα κέρδη διαµορφώθηκαν σε 945 εκατ. από 572 εκατ. το 

1998, αυξηµένα κατά 65%.  

 

Ο κύκλος εργασιών της κατά 100% θυγατρικής ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER Α.Ε. ανήλθε σε 2,09 δις 

από 1,73 δις το 1998, σηµειώνοντας αύξηση 21%, ενώ τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 6%, από 

173 εκατ. σε 184 εκατ. δραχµές. 

 

Ο κύκλος εργασιών της κατά 100% θυγατρικής SPIDER  ITALIA SRL. διαµορφώθηκε στα 1,21 

δις από 623 εκατ δραχµές το 1998, αυξηµένος κατά 94%, ενώ τα κέρδη της διαµορφώθηκαν σε 8 

εκατ δραχµές από ζηµίες 14 εκατ. δραχµών το 1998.  

 

Οι σηµαντικές αυτές αυξήσεις των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας επετεύχθησαν πριν την 

εισροή των  νέων κεφαλαίων από την ∆ηµόσια εγγραφή ύψους 5 δις δραχµών, και την εισαγωγή 

της στο Χ.Α.Α τον ∆εκέµβριο του 1999. 

 

Η SPIDER δραστηριοποιείται σε 3 διαφορετικούς κλάδους : 

- Συστήµατα επίπλωσης καταστηµάτων, συστήµατα αποθήκευσης και συστήµατα             

αρχειοθέτησης. 

- Συστήµατα αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµµάτων 

- Υποκατασκευές και Αµυντικό Υλικό 

 

Ολοι οι κλάδοι έχουν υγιή  διάρθρωση και αυξητική τάση, τόσο στο εσωτερικό, όσο και 

εξαγωγικά. Το 25% του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές προς χώρες κυρίως της ∆υτικής 

Ευρώπης, αλλά και της Μέσης Ανατολής, Ασίας, και Λατινικής Αµερικής. 

 

 

 

 

 

Αύξηση κερδών κατά 60% το 1999 η SPIDER. 



Στον κλάδο εξοπλισµού καταστηµάτων, η SPIDER εντάσσει νέους µεγάλους πελάτες στο 

πελατολόγιο της, όπως την αλυσίδα Γερµανικών καταστηµάτων hard discount LIDL και τη 

Γαλλική CARREFOUR, και συνεχίζει την συνεργασία της µε τις µεγαλύτερες Ελληνικές 

αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ. Μετά από δηµόσιους διαγωνισµούς δε, εξοπλίζει τις βιβλιοθήκες των 

σχολείων της χώρας, στα πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ.  

 

Ηδη προ µίας εβδοµάδας η SPIDER προέβη στην εξαγορά του µεγαλύτερου Ιταλού ανταγωνιστή 

της, στον κλάδο των περιβαλλοντικών προιόντων, και καθίσταται έτσι η µεγαλύτερη ευρωπαική 

εταιρία παραγωγής µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής. 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η παραγωγή για λογαριασµό των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, 

των µεταλλικών µερών του jeep MERCEDES, σε συνεργασία µε την Γερµανική DAIMLER – 

CHRYSLER και την ΕΛΒΟ, ενώ αναµένεται επέκταση της συνεργασίας αυτής και σε άλλους 

τοµείς. 

Ηδη, ο Υπουργός Εθνικής Αµυνας κ. Ακης Τσοχατζόπουλος, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του 

στις εγκαταστάσεις της SPIDER στα Ιωάννινα , ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείου του να 

ενεργοποιήσει την option για την κατασκευή δύο χιλιάδων νέων jeep MERCEDES 290 GD στα 

πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας. 

 

Η SPIDER είναι υποκατασκευαστής των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων από το 1974. Από τα 

αντισταθµιστικά προγράµµατα που θα προκύψουν από την προµήθεια των 250 νέων αρµάτων 

µάχης που θα παραγγείλει σύντοµα ο Ελληνικός στρατός, αναµένεται να υπογραφούν 

σηµαντικότατα συµβόλαια για την εταιρία, που είναι ο µοναδικός υποκατασκευαστής µερών 

ερπυστριών αρµάτων στην Ελλάδα, και διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία 

στον τοµέα αυτό. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω εξελίξεων, η Εταιρία αναµένει θεαµατική αύξηση των οικονοµικών της 

αποτελεσµάτων για το έτος 2000, και προχωρά µε γοργούς ρυθµούς στην υλοποίηση του 

επενδυτικού της προγράµµατος στα 3 εργοστάσια της SPIDER στα Ιωάννινα, καθώς επίσης και 

στην εµπορική της ανάπτυξη µε την ανάληψη σηµαντικών αντιπροσωπειών οίκων του 

εξωτερικού. 

 

 
 


