Πώς το Brexit μπορεί να ωφελήσει
την ΟΠΤΙΜΑ
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Ηεταιρεία ΟΠΤΙΜΑ, συμφερόντων της οικογένειας Παντελιάδη η οποία έχει στο επιχειρηματικό της
χαρτοφυλάκιό μεταξύ των άλλων και την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους εισαγωγείς αλλά και παραγωγούς τυροκομικών προϊόντων της εγχώριας αγοράς.
Μεταξύτων τυροκομικών προϊόντων που διαθέτει είναι και το regato Kerrygold το οποίο εισάγει
από την Ιρλανδία. Οπότε εν όψει του επικείμενου Brexit δεν θα υποστεί τις συνέπειες από τις
αλλαγές που το Brexit θα επιφέρει στις εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εν
αντιθέσει με τους υπόλοιπους εισαγωγείς regato η οικογένεια Παντελιάδη εκτιμά ότι θα βγει
κερδισμένη. Βέβαια το επικείμενο Brexit, αν και δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τη δραστηριότητα
της θυγατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο –εφέτος καταγράφει ανάπτυξη τζίρου 35%- εν τούτοις η
εταιρεία δεν μπορεί να βρει εκτελωνιστές, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο χρόνια
αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εκτόςαπό τη Μεγάλη Βρετανία, μια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια, η
οικογένεια Παντελιάδη και ο επικεφαλής του τυροκομικού κλάδου των επιχειρηματικών της
δραστηριοτήτων κ. Στέφανος Παντελιάδης σχεδιάζει να επεκταθεί εμπορικά και παραγωγικά και σε
άλλες αγορές πέραν της Ελλάδας. Όπως ανέφερε προ ημερών η εταιρεία "σκανάρει" εταιρείες
διανομής σε Πορτογαλία και Βουλγαρία, οι οποίες εκτός από την εμπορική δραστηριότητα
διαθέτουν και μικρή παραγωγή. Σε ότι αφορά τη συνεργασία με την Ιταλική Granarolo –μέσω joint
venture έχουν την εταιρεία Granarolo Hellas- απαντώντας σε ερώτηση του Capital.gr η διοίκηση
του ελληνικού ομίλου εστίασε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γείτονα και κατ’
επέκταση οι ιταλικές επιχειρήσεις ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η οικογένεια Παντελιάδη να
αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της κοινής εταιρείας αν και εφόσον οι Ιταλοί αποφασίσουν να
αποεπενδύσουν.
Εκτόςαπό την εμπορική δραστηριότητα που αποτελεί σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της
ΟΠΤΙΜΑ, εξίσου σημαντικό είναι και το αποτύπωμά της και στην παραγωγή τυροκομικών
προϊόντων στην εγχώρια αγορά το οποίο το έχει διευρύνει τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσμα το
μερίδιό της, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Καραμπέτσο γενικό διευθυντή της εταιρείας να αυξηθεί
πέρυσι κατά 0,7% σε αξία και 0,8% σε όγκο ενώ την τρέχουσα χρήση ο ρυθμός ανάπτυξής του
είναι ταχύτερος. Σήμερα το μερίδιο της εταιρείας στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων αγγίζει

το 15% σε αξία και 14% σε όγκο.
Αποτύπωμαστην αγορά το οποίο θέλει να διευρύνει για τον λόγο αυτό άλλωστε ενδιαφέρεται για
την απόκτηση της ΔΕΛΤΑ, "φλερτ" το οποίο κρατά πάνω από έναν χρόνο, ενώ δεν αποκλείει να
δραστηριοποιηθεί και σε άλλους κλάδους που σήμερα δεν έχει παρουσία. Όπως είναι το γάλα,
στην περίπτωση που αποκτήσει τη ΔΕΛΤΑ ή τα αλλαντικά –έχει λάβει το φάκελο της Creta Farmsαν και θεωρεί ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ιδιαίτερο και χρειάζεται κάποιον στο επενδυτικό
σχήμα που να το γνωρίζει.
Τοενδιαφέρον της οικογένειας Παντελιάδη για τη ΔΕΛΤΑ, η απόκτηση προ διετίας της Δομοκός
ΑΕ, και πρόσφατα του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ στη Βίγλα, οι επενδύσεις που έχει υλοποιήσει τα
τελευταία χρόνια και αυτές που έχει προγραμματίσει για τη διετία 2019-2020 ύψους 22 εκατ. ευρώ
βασίζονται πάνω στον σχεδιασμό να καταστεί market leader του κλάδου των γαλακτοκομικών.
Βέβαια απαιτούνται κεφάλαια τα οποία φαίνεται ότι έχει ή μπορεί να βρει από το τραπεζικό
σύστημα με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο.
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