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Πουλάνε τις μετοχές τους φοβούμενοι Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Παρελθόν από το μετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» αναμένεται να
αποτελούσουν οι Ενώσεις κάτι που σημαίνει ότι η ηπειρωτική εταιρία που ξεκίνησε αμιγώς
ως συνεταιριστική, μετά την εξαγορά του 67,7% των μετοχών της από την S.I, θα οδηγηθεί
στην πλήρη ιδιωτικοποίηση.

Ο λόγος που Ενώσεις οδηγούνται στην απόφαση αυτή δεν είναι άλλως από την επικείμενη
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία φημολογείται ότι θα προχωρήσει σύντομα η νέα
διοίκηση. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως οι μετοχές των Ενώσεων, που δεν έχουν τα χρήματα
να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, θα χάσουν πολύ μεγάλο μέρος της αξίας τους, ενώ και οι
εκπρόσωποι των Ενώσεων στο Δ.Σ. της εταιρίας θα έχουν πια διακοσμητικό ρόλο.

Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο λοιπόν και μετά από τη Γενική Συνέλευση του ΓΑΣ
Ιωαννίνων που έγινε το περασμένο Σάββατο, οι κάτοχοι του 32,7% των μετοχών της
γαλακτοβιομηχανίας βρίσκονται και επίσημα σε αναζήτηση αγοραστή.
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Μάλιστα έχουν ήδη προσλάβει ειδικούς συμβούλους τόσο από την τράπεζα Πειραιώς όσο
και ανεξάρτητους, προκείμενου να αναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς
αγοραστές.

Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και η σημερινή διοίκηση της «Δωδώνης», την οποία
προφανώς ενδιαφέρει το ενδεχόμενο να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.

Μια σκέψη λογική καθώς σε διαφορετική περίπτωση απλά θα αποκτήσει νέους συνεταίρους,
κάτι που δεν φαίνεται να επιθυμεί.

Ήδη έχουν ξεκινήσει μια σειρά επαφών με ενδιαφερόμενους και κυρίως με την ίδια την
«Δωδώνη» προκείμενου να κλείσει το «ντηλ».

Αυτό που αποτελεί το μεγάλο αγκάθι πάντως είναι το τίμημα με το οποίο θα είναι
ικανοποιημένες οι Ενώσεις προκείμενου να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΓΑΣΙ κάνει λόγο για μια τιμή ισάξια τουλάχιστον με
αυτή που αγοράστηκε το 67,3% του πακέτου των μετοχών, κάτι που όμως δεν μπορεί να
αποτελεί μπούσουλα διότι είναι άλλο η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μιας εταιρίας κι
άλλο η πώληση ενός μεριδίου το οποίο πρακτικά δεν έχει ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση της
εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ειδικοί σύμβουλοι έχουν αναλάβει την ουσία της υπόθεσης
και αναζητούν τη βέλτιστη λύση για τις Ενώσεις.

Μια λύση πάντως που στην κατάληξή της θα έχει το οριστικό τέλος του συνεταιριστικού
χαρακτήρα της γαλακτοβιομηχανίας, η οποία μπαίνει ουσιαστικά σε μια εντελώς νέα εποχή.

Συζήτηση και στο Περιφερειακό
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Το θέμα τέθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του χθεσινού Περιφερειακού
Συμβουλίου με τον Κ. Κωτσαντή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο περιθώριο της συζήτησης
για το γάλα να κατηγορεί Περιφερειακή Αρχή αλλά και αντιπολίτευση για τις προτάσεις
που κατέθεσαν για το μέλλον της «Δωδώνης», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όταν το ΚΚΕ
έλεγε να μην πάει στις Ενώσεις η εταιρία όλοι το κατηγορούσαν.

«Τώρα τι έχουν να πουν αυτοί που μας κατηγορούσαν. Ορίστε και οι Ενώσεις πουλάνε το
μερίδιό τους», είπε ο κ. Κωτσαντής.

Απάντηση έδωσε ο Βαγγέλης Αργύρης ο οποίος αφού ξεκαθάρισε πως είναι αλλιώς
διαμορφωμένη η κατάσταση πια στην γαλακτοβιομηχανία κι αλλιώς θα ήταν αν το 67,3%
των μετοχών είχε καταλήξει στις Ενώσεις, υπερασπίστηκε την απόφαση της Γ.Σ. του ΓΑΣΙ
να πουλήσει τις μετοχές του λέγοντας πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει ένα
ποσό 8 εκ. ευρώ από τα μέλη των Ενώσεων τη στιγμή που επίκειται Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου την οποία και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν.
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