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ΝΕΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SPIDER 
 

 

Σε µια νέα στρατηγική επένδυση στον χώρο των συστηµάτων επίπλωσης καταστηµάτων, 

συστηµάτων αποθήκευσης και συστηµάτων αρχειοθέτησης, προχώρησε η διοίκηση της 

SPIDER METAΛΛΟBIOMHXANIA N.ΠΕΤΣΙΟΣ&YIOI A.E, ενισχύοντας την 

αξιοπιστία της και την ηγετική θέση (κατέχει ήδη το 55% της αγοράς) που κατέχει στο χώρο 

αυτό από το 1968. 

 

Πιο συγκεκριµένα στις 8/11/2000, η SPIDER, προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας 

εξαγοράς του 60% της γνωστής και ανερχόµενης εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, µέσω 

της θυγατρικής της EMΠΟΡΙΚΗ SPIDER ΑΕ.  

 

Η EΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ, µε έδρα την Αθήνα και κυριότερους µετόχους του υπολοίπου 40% 

τους κ. Μαρµαράκη,Καζαντζίδη και Αργυρό, δραστηριοποιείται για περισσότερο από δύο 

δεκαετίες στον τοµέα επίπλωσης καταστηµάτων, κατασκευάζοντας ποιοτικά έπιπλα και 

ειδικές κατασκευές για κάθε είδους κατάστηµα.  Τα προιόντα της στον κλάδο επίπλωσης και 

διακόσµησης καταστηµάτων είναι απολύτως συµπληρωµατικά µε εκείνα της SPIDER, ενώ 

να τονίσουµε ότι σχεδιάζει και παράγει τυποποιηµένα και κατά παραγγελία έπιπλα για 

καταστήµατα τροφίµων,ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, 

αλυσίδων franchise, πρατηρίων καυσίµων κ.λ.π.  

 

Η συµµετοχή της SPIDER στην ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ υποδηλώνει την ουσιαστική επέκταση 

της εταιρείας στον εξοπλισµό καταστηµάτων, δίνοντας της την δυνατότητα να συνδυάζει 

πλέον µεγάλη γκάµα υλικών, όπως µέταλλο,ξύλο,αλουµίνιο,κρύσταλλο που απαιτούνται για 

την πλήρη επίπλωση και διακόσµηση ενός επαγγελµατικού χώρου.  

 

Η εταιρεία µε την νέα της σύνθεση θα προχωρήσει σε µια νέα παραγωγική επένδυση 

ανεγείροντας νέο µεγαλύτερο εργοστάσιο µε σύγρονα αυτόµατα ξυλουργικά µηχανήµατα 

ώστε να πετύχει υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές. 

 

Οσον αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις της ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ οι προβλέψεις συγκλίνουν 

στο να πετύχει για το 2000 κύκλο εργασιών 450 εκατ.δρχ, µε κέρδη προ φόρων 100 εκατ. 

δρχ, ενώ για το 2001 οι στόχοι της είναι ο κύκλος εργασιών να αγγίξει το 1 δις δρχ και τα 

κέρδη να ξεπεράσουν τα 200 εκατ.δρχ. 

 

 

 

 

 

 



 

Η SPIDER µε την νέα αυτή εξαγορά υλοποιεί µια σειρά παραγωγικών επενδύσεων που 

αφορούν όµως και τους τρείς κλάδους της: δηλαδή, τον κλάδο µε τα συστήµατα επίπλωσης 

καταστηµάτων, συστήµατα αποθήκευσης και συστήµατα αρχειοθέτησης, τον κλάδο µε τα 

συστήµατα αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµάτων καθώς και τον κλάδο υποκατασκευών 

αµυντικού υλικού. Ο προυπολογισµός όλων αυτών των επενδύσεων αγγίζει φέτος τα 2 δις 

δρχ.  

Να υπενθυµίσουµε ότι το 25% του κύκλου εργασίων της SPIDER αφορά εξαγωγές προς 

χώρες κυρίως της ∆υτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και 

της Λατινικής Αµερικής.  

 

Η εταιρεία εµφάνισε σηµαντικότατη αύξηση των οικονοµικών αποτελέσµατων το πρώτο 

εξάµηνο του έτους, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο του 1999. Η εταιρεία της οποίας οι ρυθµοί 

ανάπτυξης είναι οι υψηλότεροι στον κλάδο της µεταλλουργίας (1η µεταξύ των εισηγµένων 

µεταλλουργικών σε ρυθµό αύξησης κύκλου εργασιών, 1η σε περιθώριο µικτού κέρδους και 

6η σε µερίσµατα), εµφάνισε ενοποιηµένο κύκλο εργασίων για το Α' εξάµηνο του 2000 4,57 

δις δραχµές, αυξηµένος κατά 68% σε σχέση µε το Α' εξάµηνο του 1999. Tα ενοποιηµένα 

κέρδη ανήλθαν σε 963,1 εκατ.δραχµές, έναντι 195,9 εκατ. δραχµές το Α' εξάµηνο του 1999, 

σηµειώνοντας αύξηση κατά 392%. 

 

Η δυναµική εµπορική και επενδυτική πολιτική της SPIDER θα συνεχιστεί και σε άλλους 

τοµείς τους επόµενους µήνες µε κυριότερο σκοπό να ενισχύσει την θέση στις αγορές της 

προσφέροντας έτσι στους επενδυτές της που την εµπιστεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

σιγουριά και εγγύηση για την επιλογή τους.  

 


