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Γεληίο Τύπος 
 

ΑΡΥΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΣΑΓΙΑΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΒΩΞΙΣΗ ΣΗ S&B ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ. 

 

8 Νοεμβρίοσ 2011 - Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Δ.-Όμιλορ Δπισειπήζευν και η S&B 

Βιομησανικά Οπςκηά Α.Δ (η «S&B») ανακοινώνοςν ηην επίηεςξη απσικήρ 

ζςμθυνίαρ για ηη ζηαδιακή απόκηηζη ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ Βυξίηη ηηρ S&B ζηην 

Δλλάδα από ηην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ., 100% θςγαηπική εηαιπία ηηρ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Α.Δ.  

 

Τα πποβλεπόμενα βήμαηα για ηην ςλοποίηζη ηηρ ζςμθυνίαρ αςηήρ είναι ηα 

ακόλοςθα: 

1. Απσικά ειζθέπεηαι η Γπαζηηπιόηηηα Βυξίηη ηηρ S&B ζηην Δλλάδα ζηην 

100% θςγαηπική ηηρ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ., Γελθοί Γίζηομον («Γ.Γ.»). 

2. Σηο νέο ζσήμα πος θα πποκύτει («Νέα Γ.Γ.»), η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ. θα 

αγοπάζει μέπορ ηηρ ζςμμεηοσήρ ηηρ S&B, ούηυρ ώζηε ηο ποζοζηό ηηρ να 

θηάζει ζηο 51%, αποκηώνηαρ παπάλληλα και ηον έλεγσο ηος νέος 

ζσήμαηορ. 

3. Το ςπόλοιπο 49% ηηρ S&B ζηην «Νέα Γ.Γ.» θα αγοπαζηεί ζηαδιακά και 

ενηόρ ηπιάνηα (30) μηνών από ηην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ. 

 

Η οπιζηικοποίηζη ηυν οικονομικών όπυν και η ςλοποίηζη ηυν ζςμθυνηθένηυν θα 

γίνει μεηά ηο πέπαρ ηος Due Diligence, πος θα πεπιλαμβάνει οικονομικό, νομικό, 

θοπολογικό και ηεσνικό έλεγσο ηυν ζςγσυνεςομένυν μεπών. Νεόηεπη 

ανακοίνυζη, ππορ ενημέπυζη ηος επενδςηικού κοινού, θα ακολοςθήζει μεηά ηην 

ολοκλήπυζη ηος due diligence. 

 

Αναθερόμενος ζηην ανωηέρω αρτική ζσμθωνία, ο Γιεσθύνων ύμβοσλος 

ηης ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ., κος Δσάγγελος Μσηιληναίος, δήλωζε: «Σήκεξα 
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είλαη κία ζεκαληηθή εκέξα γηα ηελ εηαηξία καο, θαζώο κεηά από 50 ρξόληα 

παξνπζίαο ζηελ Ειιάδα, ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ, ζα ειέγρεη ε ίδηα ηε βαζηθή ηεο πξώηε ύιε, ηνλ βσμίηε, θάηη πνπ 

δελ είρε θαηαθέξεη έσο ηώξα. Πξνζβιέπνπκε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

κεηαιιείσλ θαη ζε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαη πάληα κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η 

επέλδπζε ζε κεηαιιεία είλαη κηα επέλδπζε καθξνπξόζεζκεο απόδνζεο. Η 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, πνπ είλαη ζε ειιεληθή ηδηνθηεζία από ην 2005, κε ηε ζπκθσλία 

απηή, απνδεηθλύεη έκπξαθηα γηα αθόκε κία θνξά ηελ εκπηζηνζύλε ηεο ζην κέιινλ 

ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο». 

 

Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος ηης S&B, κος Κρίηων Αναβλαβής, δήλωζε: «Παξά 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, θξνληίζακε πινπνηώληαο ζεκαληηθέο επελδύζεηο, λα απμήζνπκε ηελ 

παξαγσγηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ εηήζηα παξαγσγή ηεο. Με νξαηή πιένλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο δξαζηεξηόηεηάο καο ζηε Φσθίδα, είκαζηε ζε ζέζε λα 

αλαγγείινπκε ηελ ππνγξαθή αξρηθήο ζπκθσλίαο πνπ δηαζθαιίδεη ηε καθξνρξόληα 

βησζηκόηεηα απηήο. Η δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 8% 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ νκίινπ, εηζθέξεηαη πιένλ ζε έλα λέν εηαηξηθό ζρήκα, κε 

πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηνπ κέρξη ηώξα κεγαιύηεξνπ πειάηε ηεο, ην νπνίν 

είκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ καθξνπξόζεζκε αλάπηπμε ηνπ 

ειιεληθνύ βσμίηε, πξνο όθεινο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν απηό, θαζώο 

θαη ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο. Η S&B ζα ζπλερίζεη εζηηαζκέλε ζηελ παξνρή 

βηνκεραληθώλ ιύζεσλ παγθνζκίσο, αμηνπνηώληαο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο δηεζλώο, 

κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ βηώζηκε θεξδνθόξα αλάπηπμή ηεο.» 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε:  

 

ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Ε.      S&B Βιομησανικά Οπςκτά Α.Ε. 

- Όμιλορ Επισειπήσεων        

    

Πατπόκλος 5-7, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηυισιά 

 

Κατεπίνα Μοςζοςπάκη    Μςπτώ Κονταξή 

Προϊσταμένη Γραυείοσ Τύποσ Προϊσταμένη Εταιρικής  

και ΜΜΕ Ομίλοσ  Κοινωνικής Εσθύνης & 

Επικοινωνίας Ομίλοσ 
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Τηλ.: 210 68 77 484     Σηλ.: 210 62 96 293 

Fax:  210 68 77 400     Fax:  210 62 96 100  

 

 

 

Γηα ηνλ Όκηιν ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
O Όκηινο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνπο ηνκείο Μεηαιινπξγίαο & Μεηαιιείσλ, 
Ελέξγεηαο θαη Έξγσλ EPC. Ιδξύζεθε ζηελ Ειιάδα ην 1990, είλαη Εηαηξία εηζεγκέλε ζην 

Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ, κε ελνπνηεκέλν θύθιν εξγαζηώλ πνπ μεπεξλά ην 1 δηο επξώ θαη 
απαζρνιεί πεξίπνπ 2.500 άκεζνπο θαη πνιύ πεξηζζόηεξνπο έκκεζνπο εξγαδόκελνπο ζηελ 
Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οκίινπ ζηε δηεύζπλζε www.mytilineos.gr.  

 

 

Γηα ηελ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά 

Η S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά είλαη Όκηινο κε Γηεζλή παξνπζία θαη ζθνπό ηελ παξνρή θαηλνηόκωλ 
βηνκεραληθώλ ιύζεωλ, κέζω ηεο αλάπηπμεο θπζηθώλ πόξωλ θαη ηελ παξαγωγή πξνϊόληωλ 
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αμηνπνηώληαο ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ηωλ βηνκεραληθώλ νξπθηώλ, ε S&B 
παξάγεη ζεηξά δηαθνξνπνηεκέλωλ θαη εμεηδηθεπκέλωλ πξνϊόληωλ γηα έλα επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ 
εθαξκνγώλ (όπωο ρπηήξηα, ραιπβνπξγία, θαηαζθεπέο θαη δνκηθά πιηθά, κεηαιινπξγία, γεωξγία), 
ιεηηνπξγώληαο ππεύζπλα θαη ζεβόκελε ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο πνπ νξίδνληαη από ην 
ηξίπηπρν: νηθνλνκία – θνηλωλία – πεξηβάιινλ. Η S&B θαηέρεη εγεηηθέο ζέζεηο ζηνπο θύξηνπο θιάδνπο 
ηεο (κπεληνλίηε, πεξιίηε, βωμίηε θαη ζπιιηπαζκάηωλ ρύηεπζεο). Ιδξύζεθε ζηελ Διιάδα ην 1934, είλαη 
εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ (ΑΡΒΑ), δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 20 ρώξεο ζε 5 επείξνπο, είρε ην 
2010 ελνπνηεκέλν θύθιν εξγαζηώλ 420 εθαη. Δπξώ θαη απαζρνιεί δηεζλώο πεξίπνπ 2.000 
εξγαδόκελνπο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο ζηε 
δηεύζπλζε www.sandb.com.  

 

http://www.sandb.com/

