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Παρουσίαση της SPIDER στην
Ένωση Θεσµικών Επενδυτών
Την πρώτη επίσηµη παρουσία της πραγµατοποίησε η εταιρεία SPIDER Α.Ε. στην Ένωση
Θεσµικών Επενδυτών, µε σκοπό να ενηµερώσει τους θεσµικούς επενδυτές για τους τοµείς
δραστηριοποίησής της καθώς και για τα επενδυτικά και αναπτυξιακά της πλάνα, τις
προβλέψεις και τις προοπτικές της αγοράς για το µέλλον.
Όλοι οι οµιλητές της SPIDER, κ.κ. Ευάγγελος Πέτσιος Πρόεδρος της εταιρείας, Νικόλαος
Πέτσιος Εµπορικός ∆ιευθυντής και Μιχάλης Γιαννόπουλος Οικονοµικός ∆ιευθυντής
ανέφεραν τα εξής:
Η µεταλλοβιοµηχανία SPIDER που ιδρύθηκε το 1946 βρίσκεται στα Iωάννινα όπου
βρίσκονται και οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της, αποτελούµενες από τρία µεγάλα
ιδιόκτητα εργοστάσια συνολικής έκτασης 155.000 τ.µ. και στεγασµένης επιφάνειας 30.000
τ.µ µε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και τεράστιες παραγωγικές και
κατασκευαστικές δυνατότητες ενώ υπάρχει και ένα ακόµα εργοστάσιο στην Ιταλία. H
SPIDER διαθέτει ακόµα, κεντρικά γραφεία πωλήσεων στην Aθήνα, έκθεση προϊόντων στην
περιοχή του Mοσχάτου έκτασης 3.500 τ.µ., µονάδα τεχνικής υποστήριξης και αποθηκευτικών
χώρων στον Tαύρο, καθώς και ολοκληρωµένο δίκτυο αντιπροσώπων στην Eλλάδα και το
εξωτερικό.
Τα προϊόντα της SPIDER είναι:
• Συστήµατα εξοπλισµού και επίπλωσης καταστηµάτων και αποθηκών όπου εξοπλίζει
µε ράφια, βιτρίνες, έπιπλα ταµείου, συστήµατα εισόδου και ειδικές κατασκευές από
µέταλλο και ξύλο, όλων των ειδών τα καταστήµατα. Επίσης η εταιρεία διαθέτει
πλήρη σειρά αποθηκευτικών συστηµάτων, όπως ράφια βαρέως τύπου για παλέτες,
ράφια µεσαίου τύπου για κιβωτοποιηµένα ή χύµα εµπορεύµατα, συστήµατα ραφιών
drive in, πατάρια κ.λπ. Πρόσφατα η εταιρεία εισήλθε στο χώρο των συστήµατων
βιβλιοθηκών και αρχειοθέτησης, εξοπλίζοντας το µεγαλύτερο µέρος των σχολικών
βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα, καθώς και τους χώρους αρχειοθέτησης µεγάλων
οργανισµών.
•

Συστήµατα αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµµάτων για τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου η Spider δραστηριοποιείται στον τοµέα αυτό από το
1983, ξεκινώντας µε την παραγωγή µεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριµµάτων
µηχανικής αποκοµιδής, διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων και ειδικά οχήµατα
(πυροσβεστικά, σάρωθρα, αναρροφητικά).

Σήµερα η SPIDER κατέχει το 60% της ελληνικής αγοράς προµηθεύοντας µε κάδους
το µεγαλύτερο µέρος των Οργανισµών ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης.
Η υψηλή ποιότητα σε συνδυασµό µε την τακτική παρουσία σε διεθνείς
περιβαλλοντικές εκθέσεις, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις έντονης εξαγωγικής
δραστηριότητας, που ήδη έχει εξαπλωθεί σε 23 χώρες.
•

Yποκατασκευές και αµυντικό υλικό για τον εξοπλισµό των Eλληνικών Eνόπλων
∆υνάµεων όπου από το 1976, η SPIDER δραστηριοποιείται στον τοµέα αυτό,
ξεκινώντας συνεργασία µε το Υπουργείο Αµυνας και τις µεγάλες ελληνικές
αµυντικές βιοµηχανίες (όπως ΕΛΒΟ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ κ.ά.). Τα προϊόντα που
κατασκευάζει είναι κυρίως:
Μέρη πυροµαχικών, γεµισµατοδόχοι, γεµιστήρες, χαλύβδινοι κάλυκες υλικά
οχηµάτων, υλικά αρµάτων µάχης (ερπύστριες και τροχοί εδάφους).
Σε εξέλιξη βρίσκεται 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.
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.

Η SPIDER θέλοντας να ακολουθήσει µία πιο ευέλικτη και δυναµική εµπορική πολιτική,
προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και
στην εξαγορά της Ιταλικής εταιρείας TRIM BOX SRL. Η εξαγορά αυτή θα αυξήσει τον
ενοποιηµένο κύκλο εργασιών της SPIDER για το έτος 2000 κατά 1,5 δις δραχµές και τα
κέρδη κατά 150 εκατ. δραχµές ενώ αναµένεται εντυπωσιακή άνοδος των µεγεθών αυτών το
έτος 2001.








Η εταιρεία Εµπορική SPIDER Εξοπλισµοί Επιχειρήσεων Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 στην
Αθήνα. Αποτελεί τον εµπορικό βραχίονα της Spider στους τοµείς εξοπλισµού
καταστηµάτων, αποθηκών, συστηµάτων βιβλιοθηκών και αρχειοθέτησης.
Η SPIDER Italia S.R.L., ιδρύθηκε το 1995 µε έδρα το Bari. Σήµερα κατέχει το 60% της
ιταλικής αγοράς σε µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων
Η SPIDER Romania Productions S.R.L., µε έδρα το Βουκουρέστι, ιδρύθηκε το 1997 και
έχει σαν αντικείµενο τους εξοπλισµούς καταστηµάτων και αποθηκών καθώς και τα
συστήµατα βιβλιοθηκών και αρχειοθέτησης.
Η πορεία της είναι ανοδική, ενώ οι συνεργασίες µε επώνυµες εταιρείες όπως η Coca Cola
και η Pepsi Cola Ρουµανίας, αποτελούν εγγύηση για ένα ακόµα πιο δυναµικό µέλλον.
Η SPIDER U.K. L.t.d. ιδρύθηκε το 1998, µε έδρα το Sudbury. Kύριο αντικείµενό της,
είναι η προώθηση των συστηµάτων αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµµάτων.
Άµεσοι στόχοι της SPIDER U.K. είναι η συνεργασία µε δηµόσιους οργανισµούς αλλά
και βρετανικές ιδιωτικές εταιρείες.
Η TRIM BOX srl. διαθέτει εργαστάσιο µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό στην πόλη
Potenza και αντικείµενό της είναι η κατασκευή µεταλλικών κάδων µηχανικής
αποκοµιδής. Απασχολεί 50 εργαζοµένους και εξειδικευµένα στελέχη στην παραγωγή και
στις πωλήσεις.
Από την ενοποίηση του διεθνούς δικτύου πωλήσεων της SPIDER και της TRIM BOX, θα
προκύψουν σηµαντικές συνέργειες, αφού η TRIM BOX διαθέτει αντιπροσώπους σε
χώρες όπου η SPIDER δεν είχε παρουσία.

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 1999 για
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. είναι τα εξής:

την

SPIDER

–

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,3 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 1,11
δις δραχµές, σηµειώνοντας αύξηση κατά 58% σε σχέση µε το 1998. Για το Α’ Τρίµηνο του
2000, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση 146% σε σχέση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του 1999, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 658%.
H SPIDER προχωρά µε γοργούς ρυθµούς στην υλοποίηση του επενδυτικού της
προγράµµατος καθώς επίσης και στην εµπορική της ανάπτυξη µε την ανάληψη σηµαντικών
αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού και την ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας.

