
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DIONIC ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 

Την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου παρουσίαση του 
Ομίλου εταιρειών DIONIC σε εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την DIONIC 
εκπροσώπησαν ο κ. Θωμάς Ρούμπας, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Χρήστος Μπιζούμης, 
Γενικός Διευθυντής και ο κ. Δημήτρης Μακαρίου, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Επιπρόσθετα, εκπροσωπώντας την θυγατρική εταιρεία ATCOMΑ.Ε., συμμετείχαν ο κ. 
Κώσταντίνος Θεοτοκάς, Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Δημοσθένης Βατικιώτης, Γενικός 
Διευθυντής. 

Ξεκινώντας την παρουσίαση, ο κ. Ρούμπας πραγματοποίησε μια σύντομη αναφορά στο 
αντικείμενο δραστηριότητας του Ομίλου, το οποίο αφορά στην εμπορία και διανομή ενός 
σημαντικά διαφοροποιημένου portfolioπροϊόντων, που την καθιστά ένα ισχυρό κανάλι 
διανομής, ανεξαρτήτως προϊόντος. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος DIONICδραστηριοποιείται μέσα από 7 στρατηγικές 
επιχειρηματικές μονάδες στους τομείς του homeentertainment, informationtechnology, 
intelligentsolutions, ειδών χαρτοπωλείου, καταναλωτικών προϊόντων, παραδοσιακού 
παιχνιδιού καθώς επίσης και ειδών βρεφανάπτυξης. Επιπρόσθετα, μέσα από 3 θυγατρικές 
του ο Όμιλος DIONICδραστηριοποιείται στην δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και 
διαδικτυακών εφαρμογών (ATCOM), στην αντιπροσωπεία σκαφών αναψυχής και 
accessoriesγια μοτοσικλέτες (ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ), καθώς επίσης και στην διανομή 
καταναλωτικών προϊόντων (ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ). 

Στη συνέχεια της παρουσίασης, ο κ. Ρούμπας ανέπτυξε τους βασικούς στόχους της εταιρείας 
για την επόμενη πενταετία, όπου μεταξύ άλλων, κύρια επιδίωξη της διοίκησης αποτελεί η 
επίτευξη μέσης ετήσιας ανάπτυξης της τάξεως του 22% καθώς επίσης και η επίτευξη ενός 
περιθωρίου καθαρών κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της τάξεως του 3,5%. 

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ο κ. Ρούμπας πραγματοποίησε 
σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2005 καθώς επίσης και στις εκτιμήσεις για 
το σύνολο της χρήσης 2006. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη 
χρήση 2005 διαμορφώθηκε σε ευρώ 67,6 εκατ. έναντι ευρώ 61,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,2%. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους 
και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 133,7% και ανήλθαν σε ευρώ 1,03 εκατ. 
έναντι ευρώ 440 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 

Για το σύνολο της χρήσης 2006, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα 
διαμορφωθεί σε ευρώ 82,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22,1%, ενώ τα κέρδη 
μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας θα ανέλθουν σε ευρώ 1,5 εκατ. σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 40,8% 

Ο κ. Ρούμπας ολοκληρώνοντας την παρουσίαση πραγματοποίησε μια σύντομη αναφορά στις 
επενδύσεις της DIONIC, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υπογραφή στο τέλος του 2005 
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με την Ανώνυμη Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε για 
σύσταση από κοινού Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με σκοπό την δραστηριοποίηση στην κατασκευή αιολικών πάρκων στον 
ελλαδικό χώρο. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι στις αρχές του 2006, η εταιρεία προχώρησε στην 
αγορά οικοπέδου μετά κτιριακών εγκαταστάσεων στην βιομηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής, 
το οποίο ήδη λειτουργεί ως logistic center που εξυπηρετεί τους κλάδους του παραδοσιακού 
παιχνιδιού, των βρεφικών ειδών και των ειδών χαρτοπωλείου ενώ με βάση τον στρατηγικό 
σχεδιασμό της διοίκησης προβλέπεται να αποτελέσει την βάση μελλοντικής ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων του ομίλου DIONIC. 

 


