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Η SPIDER στην DEFENDORY
Παρούσα για άλλη µια χρονιά θα είναι η εταιρεία SPIDER στην διεθνή έκθεση αµυντικού
υλικού DEFENDORY, η οποία θα διεξαχθεί από τις 3-7/10/2000 στις εγκαταστάσεις του
ΟΛΠ στον Πειραιά. H κατ’ έξοχήν ελληνική εταιρεία συνεισφέρει από το 1976 στην
περαιτέρω θωράκιση των ενόπλων µας δυνάµεων προσφέροντας υποκατασκευές και
αµυντικό υλικό υψηλών προδιαγραφών.
Στην 24χρονη επαφή µας µε το χώρο της αµυντικής βιοµηχανίας συνεργαζόµαστε µε το
Υπουργείο Άµυνας και τις µεγαλύτερες ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες (ΕΛΒΟ, ΕΒΟ,
ΠΥΡΚΑΛ κ.ά). Η γκάµα των προϊόντων µας περιλαµβάνει κυρίως µέρη πυροµαχικών,
γεµισµατοδόχους, γεµιστήρες, χαλύβδινους κάλυκες, υλικά οχηµάτων (αµαξώµατα, απάρτια,
Jeep, κουβούκλια, πήγµατα, πλαίσια θυρών), υλικά αρµάτων µάχης (ερπύστριες και τροχοί
εδάφους, οδοντωτοί και αντιστήριξης), ενώ από το 1992, η εταιρεία µας προχώρησε στην
παραγωγή ερπυστριών για τα άρµατα LEOPARD και ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ.
Για την SPIDER, η διεύρυνση της συνεργασίας στις αρχές του χρόνου µε την DAIMLERCHRYSLER (MERCEDES) και την ΕΛΒΟ και η παραγωγή των µεταλλικών µερών του Jeep
MERCEDES στις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα, για λογαριασµό του Ελληνικού Στρατού,
αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη για µια δυναµική πορεία προς το µέλλον. Επίσης, σε
πρόσφατη επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις της SPIDER Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ο υπουργός
Άµυνας, κος Άκης Τσοχατζόπουλος, ανακοίνωσε ότι το Γ.Ε.Σ. θα ενεργοποιήσει την option
για επιπλέον 2500 Jeep, τα οποία θα κατασκευάσει η SPIDER σε συνεργασία µε την ΕΛΒΟ
και την DAIMLER-CHRYSLER (MERCEDES).
Παράλληλα, από τα αντισταθµιστικά προγράµµατα που θα προκύψουν από την επικείµενη
προµήθεια των 250 νέων αρµάτων µάχης για λογαριασµό του Ελληνικού Στρατού,
αναµένεται να υπογραφούν σηµαντικότατα συµβόλαια για την SPIDER. Είναι γνωστό στο
χώρο της αµυντικής βιοµηχανίας ότι η SPIDER είναι ο µοναδικός υποκατασκευαστής µερών
ερπυστριών αρµάτων στην Ελλάδα διαθέτοντας απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία
στον τοµέα αυτό.
Η SPIDER παρακολουθεί από κοντά όλες τις διεργασίες, συζητήσεις για συγχωνεύσεις και
εξαγορές µε σκοπό να συµµετάσχει σ’ εκείνους τους διαγωνισµούς που θα της επιτρέψουν να
βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων στην αναδιάρθρωση της ελληνικής βιοµηχανίας όπλων που
επιχειρείται την τελευταία 5ετία. Άλλωστε πάγια πολιτική µας είναι η επέκταση των
δραστηριοτήτων µας στο εξωτερικό -µέχρι σήµερα εξάγουµε σε 23 χώρες- που περιορίζει τον
κίνδυνο για αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα.

Η εταιρεία παρουσίασε σηµαντικότατη αύξηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων το πρώτο
εξάµηνο του έτους, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο του 1999. Να σηµειώσουµε ότι οι ρυθµοί
ανάπτυξης είναι οι υψηλότεροι στον κλάδο της µεταλλουργίας (1η µεταξύ των εισηγµένων σε
ρυθµό αύξησης κύκλου εργασιών, 1η σε περιθώριο µικτού κέρδους και 6η σε µερίσµατα).
Για το Α’ εξάµηνο του 2000 εµφάνισε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 4,57 δις δραχµές,
αυξηµένος κατά 68% σε σχέση µε το Α’ εξάµηνο του 1999. Τα ενοποιηµένα κέρδη ανήλθαν
σε 963,1 εκατ. δραχµές, έναντι 195,9 εκατ. δραχµές το Α’ εξάµηνο του 1999, σηµειώνοντας
αύξηση κατά 392%.
Ειδικότερα για την µητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,12 δις έναντι 1/93 δις
το Α’ εξάµηνο του 1999, αυξηµένος κατά 62%, ενώ τα κέρδη σηµείωσαν κατακόρυφη άνοδο
και διαµορφώθηκαν σε 759,6 εκατ. από 144,4 εκατ. το Α’ εξάµηνο του 1999, αυξηµένα κατά
426%.
Στις ενοποιηµένες καταστάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της
εξαγορασθείσας ιταλικής εταιρείας TRIM BOX SRL (από τις µεγαλύτερες εταιρείες
µεταλλικών κάδων στην Ιταλία και τρίτη σε κατάταξη στην Ευρώπη) τα οποία θα
ενοποιηθούν στο τέλος της χρήσης του 2000.
Η εξαγορά αυτή αναµένεται να αυξήσει τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών της SPIDER
συνολικά για το έτος 2000 που υπολογίζεται σε 11 δις και κέρδη προ φόρων 2,2 δις δραχµές,
γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα θεαµατικά αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου.

