31 Μάι 2005
Διεξήχθη την Τρίτη 31 Μαΐου 2005 στα γραφεία της εταιρίας, στα Ιωάννινα, η
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αγροτικής Βιομηχανίας Γάλακτος
Ηπείρου Α.Ε. "ΔΩΔΩΝΗ".
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Δρούγκας παρουσίασε τα
οικονομικά αποτελέσματα του 2004 και επεσήμανε ότι ήταν για τη ΔΩΔΩΝΗ ένα
έτος ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του οποίου επιτεύχθηκαν ικανοποιητικές επιδόσεις
στον τομέα της αύξησης του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας ενώ παράλληλα
επιτελέσθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας της
εταιρίας.
Το 2004 οι συνολικές πωλήσεις έφθασαν τα 95,2 εκατ.
παρουσιάζοντας άνοδο 8,56%, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 10,9 εκατ.
προηγουμένου έτους σε 11,6 εκατ.
και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,3 εκατ.
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 26%.

 έναντι 87,7 εκατ
 του
 σημειώνοντας βελ
 έναντι των 2,7 εκατ.  τ

Ταυτόχρονα η εταιρία έχοντας σαν πρωταρχικούς στόχους τη στήριξη της
κτηνοτροφίας στην Ήπειρο αλλά και τη διατήρηση μακροπρόθεσμα της
αναπτυξιακής της προοπτικής, προχώρησε το 2004 στην παροχή σημαντικά
υψηλότερων βασικών και συμπληρωματικών τιμών γάλακτος προς όφελος των
παραγωγών κτηνοτρόφων. Επίσης προχώρησε στον ανασχεδιασμό της εμπορικής της
πολιτικής και στην ανάπτυξη νέου επενδυτικού προγράμματος για την τριετία 20052007 συνολικού ύψους 4.315.000
, εκ των οποίων π
απορροφηθεί εντός του 2005, που περιλαμβάνει τον διπλασιασμό της παραγωγικής
δυναμικότητας υποσυσκευασμένων τυριών, την βελτίωση των υποδομών στη ζώνη
γάλακτος και τον εκσυγχρονισμό παραγωγικών τμημάτων του εργοστασίου.
Τα στοιχεία αυτά ως και οι θέσεις και απόψεις των Μετόχων, που εκφράστηκαν
σχετικά με τη συνολική πορεία και δραστηριότητα της εταιρίας, επιβεβαιώνουν την
κορυφαία θέση, που κατέχει η ΔΩΔΩΝΗ στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων
και ιδιαίτερα εκείνη της Φέτας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και τον
οικονομικό και κοινωνικό της ρόλο στην περιοχή της Ηπείρου, αποτελούν δε τη βάση
για τον προσδιορισμό των μελλοντικών στρατηγικών και τακτικών της κινήσεων.
Παράλληλα, όμως, Διοίκηση και Μέτοχοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους
σχετικά με την εξέλιξη της ζώνης γάλακτος και αποφάσισαν τη σύνταξη μελέτης για
τον σχεδιασμό των κατάλληλων δράσεων, που θα στοχεύουν στη στήριξή της.
Για το 2005 οι στόχοι της εταιρίας περιλαμβάνουν την περαιτέρω αύξηση του κύκλου
εργασιών και την βελτίωση της κερδοφορίας, στόχοι, που θα επιτευχθούν μέσω της
βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής, την αύξηση της αποδοτικότητας
παραγωγής των προϊόντων, την ισχυροποίηση της εικόνας και του εταιρικού
ονόματος ως και την υλοποίηση καινοτομικών προγραμμάτων ζωτικής σημασίας για
την εταιρία όπως είναι το πρόγραμμα ανανέωσης και ανάπτυξης του πληθυσμού των
ζωικών μονάδων, η συνεργασία με μικρές τοπικές τυροκομικές μονάδες για
παραγωγή κυρίως εξειδικευμένων προϊόντων και το πρόγραμμα βελτίωσης και
περαιτέρω ανάπτυξης του ιδίου δικτύου διανομών της εταιρίας στην Ήπειρο.

Τέλος εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επί πλέον
αποφασίστηκε η τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας σε: "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ".

