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Επίσκεψη θεσµικών στις εγκαταστάσεις της SPIDER.
Επίσηµη επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε από τα µέλη της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών,
το τριήµερο 9, 10 και 11 Ιουνίου 2000, στις εγκαταστάσεις της µεταλλοβιοµηχανίας
SPIDER Α.Ε. στα Ιωάννινα.
Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους οι 22 εκπρόσωποι επενδυτικών και αµοιβαίων
κεφαλαίων εταιρειών συνοδευόµενοι από τον Γενικό ∆ιευθυντή της Ένωσης Θεσµικών
Επενδυτών κ. Παναγιώτη Καβουρόπουλο, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα 3
εργοστάσια και στις νέες εγκαταστάσεις της SPIDER.
Στα εργοστάσια έγινε πλήρης παρουσίαση των κλάδων δραστηριότητας της εταιρείας που
είναι:
1. Συστήµατα επίπλωσης καταστηµάτων, συστήµατα αποθήκευσης και συστήµατα
αρχειοθέτησης.
2. Συστήµατα αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµµάτων.
3. Υποκατασκευές και Αµυντικό υλικό.
Παράλληλα οι θεσµικοί επενδυτές είδαν από κοντά και σε πλήρη λειτουργία τον σύγχρονο
εξοπλισµό, τα γαλβανιστήρια, τον τρόπο κατασκευής των µεταλλικών προϊόντων καθώς και
µερών οχηµάτων τα οποία η SPIDER έχει αναλάβει και κατασκευάζει για λογαριασµό των
εταιρειών DAIMLER – CHRYSLER (MERCEDES) και ΕΛΒΟ.
Σε µία σύντοµη παρουσίαση από τα στελέχη της SPIDER, οι εκπρόσωποι της Ένωσης
ενηµερώθηκαν για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας κατά το πρώτο τρίµηνο του
2000 και συζήτησαν µε τη διοίκηση τις προοπτικές και τους στόχους της εταιρείας για τα έτη
2000 και 2001.
Επίσης παρουσιάστηκε το επιχειρηµατικό πλάνο της SPIDER ITALIA SRL, που πρόσφατα
εξαγόρασε την Ιταλική TRIM BOX SRL.
Ο πρόεδρος της µεταλλοβιοµηχανίας SPIDER Α.Ε., κ. Ευάγγελος Πέτσιος σε δηλώσεις του
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη των θεσµικών στα Ιωάννινα τονίζοντας ότι
«…όραµα της διοίκησης της SPIDER είναι να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στην Ελλάδα
αλλά και να διεισδύσει σε νέες αγορές του εξωτερικού, αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες και
δηµιουργώντας νέα και πιο εξελιγµένα προϊόντα. Θεωρώ ότι σε αυτή µας την τόσο σηµαντική
προσπάθεια µας για ανάπτυξη, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι Έλληνες θεσµικοί
επενδυτές».
Οι καλεσµένοι της SPIDER κατά την τριήµερη επίσκεψή τους στα Ιωάννινα είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν εκτός από την πόλη και τα Ζαγοροχώρια, σε µια εκδροµή που
οργάνωσε η διοίκηση της εταιρείας.

