
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 13 MARCH 2015 3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μεγάλο deal στην Αυστραλία 
δυναμώνει την Creta Farms

Τ ο «πράσινο φως» έδωσε 
πριν από λίγες ημέρες η 
κυβέρνηση της Αυστραλί-
ας στην ύψους 1,45 δισ. 

δολαρίων Αυστραλίας εξαγορά της 
κορυφαίας εταιρείας αλλαντικών 
στη χώρα, Primo Meats, από το 
βραζιλιάνικο όμιλο JBS, που απο-
τελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος 
παίκτη στην αγορά του προϊόντων 
κρέατος διεθνώς, με ετήσιο τζίρο 
που υπολογίζεται πως αγγίζει  τα 43 
δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η μεγάλη συμ-
φωνία έγινε δεκτή υπό συγκεκριμέ-
νους όρους καθώς όπως ανακοίνω-
σε ο Joe Hockey, η JBS θα πρέπει 
να διατηρήσει τους όρους και τις 
συμφωνίες για την μονάδα επεξερ-
γασίας, που διατηρεί η Primo στην 
πόλη Scone ενώ θα πρέπει κάθε 
τρία χρόνια να δίνει αναλυτική 
αναφορά στην επιτροπή ελέγχου 
των ξενών επενδύσεων στην χώρα. 
«Η κυβέρνηση καλωσορίζει τις ξέ-
νες επενδύσεις στην Αυστραλία και 
συνεχίζει να διασφαλίζει πως οι 
επενδύσεις αυτές είναι συμβατές με 
τα εθνικά συμφέροντα της χώρας» 
ανέφερε ο κ. Hockey
Η JBS διαθέτει, ήδη, 10 εργοστα-
σιακές μονάδες στην Αυστραλί-
ας σε πόλεις όπως  οι Dinmore, 
Toowoomba και Queensland. Από 

την μεριά της, η Primo λειτουρ-
γεί 5 μονάδες επεξεργασίας  στην 
Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία 
και απασχολεί περισσότερους από 
3.000 εργαζομένους.

To ελληνικό ενδιαφέρον
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί εί-
ναι πως η μεγάλη αυτή συμφωνία 
παρουσιάζει και ελληνικό ενδιαφέ-
ρον, καθώς η Primo Meats αποτε-
λεί στρατηγικό συνεργάτη της Creta 
Farms. Αναλυτικότερα, οι δύο εται-
ρείες ανακοίνωσαν τη συμμαχία 
τους το φθινόπωρο του 2014, με 
πλάνο την ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων με ελαιόλαδο για την αγορά 
της Αυστραλίας. Η συνεργασία στη-
ρίζεται στην εφαρμογή ενός νέου 
μοντέλου συνεργασίας, αυτό του 
licensing agreement, δηλαδή της 
αδειοδότησης χρήσης της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας της Creta Farms 
(know-how, πατέντες, εμπορική 
επωνυμία αντίστοιχη με το «Εν Ελ-
λάδι») και σύμφωνα με τα όσα έχουν 
ανακοινωθεί, είναι κατ΄ ελάχιστο 
5ετούς διάρκειας, έχει εγγυημένο 
ποσοστό εκτέλεσης και περιλαμβά-
νει δικαιώματα επί των πωλήσεων 
(royalties). Eκτιμάται ότι στην περί-
οδο της συνεργασίας  οι πωλήσεις 
θα αγγίξουν τα 400 εκατ. δολάρια 

Αυστραλίας και υπάρχει ήδη το-
πικά ανακοινωμένο πλάνο προω-
θητικών ενεργειών που ξεπερνά 
τα 5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας. 
Πιο συγκεκριμένα, η Creta Farms 
συνεργάζεται με την Primo Meats, 
τόσο για την τοπική παραγωγή όσο 
και για τη διανομή και διάθεση, με 
στόχο την επανατοποθέτηση στην 
αγορά της Αυστραλίας της σειράς 
προϊόντων Hans, τα οποία ήδη 
είναι το δεύτερο σε μερίδια brand 
της χώρας - πρώτο σε μερίδια αγο-
ράς είναι το «αδελφό» Primo brand. 
Tα Hans επανασχεδιάσθηκαν με 
βάση την καινοτομία «Εν Ελλάδι» 
και επαναλανσάρονται με την επω-
νυμία ‘‘Oliving by Hans’’. Πλέον η 
Creta Farms, λοιπόν, θα συνεργά-
ζεται με έναν πραγματικό κολοσσό 
για την παγκόσμια αγορά, με διε-
θνή παρουσία και τεράστια μεγέθη 
και όπως είναι πολύ λογικό αυτή η 
συνεργασία μπορεί να τις ανοίξει 
σημαντικές προοπτικές και να τις 
προσφέρει δίοδο σε πολύ μεγάλες 
αγορές. Η JBS S.A αποτελεί την με-
γαλύτερη στον κόσμο εταιρεία στην 
αγορά προϊόντων κρέατος (μοσχά-
ρι, χοιρινό, κοτόπουλο) και ο τζί-
ρος της το 2013 υπολογίζεται πως 
άγγιξε τα 43 δις δολάρια ΗΠΑ.
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ANAΚΟΙΝΩΣΗ
Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα σας προσκαλεί

στις 15 Μαρτίου 2015 από ώρα 1-4 μμ

στο κτίριο της Αδελφότητας
όπου θα διεξαχθούν οι 

ΕΚΛΟΓΕΣ για ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα απλά μέλη εάν δεν έχουν ανανεώσει 
τη συνδρομή τους δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η συνδρομή είναι $10.
Από σήμερα έως την ημέρα των εκλογών μπορείτε να 

έλθετε να πληρώσετε και να ψηφίσετε.
Μπορείτε να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας 

έως την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015, και ώρα 5.00 μ.μ.
Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής
Τόνυ Κοντέλλης 0433 559 295

Νίκος Παλαιολόγος 0403 039 769

Εορτάζει την επέτειο της Ενσωμάτωσης
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα με

ΕΤΗΣΙΟ  ΧΟΡΟ
το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Από 7.00μμ έως 1.00 το πρωί
στο Venus Reception Centre

20 Belgrave Street Kogarah

Είσοδος για μεγάλους $65 
και για παιδιά κάτω των 12 ετών $30 

μετά φαγητού και ποτών

Θα διασκεδάσετε με την Ορχήστρα The Diamonds 
σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς χορούς.

Το Χορευτικό συγκρότημα της κα Σοφίας Χάσκα
θα παρουσιάσει δωδεκανησιακό πρόγραμμα.

-Όλοι ευπρόσδεκτοι-
Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως στα κάτωθι τηλέφωνα

Σοφία Χάσκα 9661 6903, 
Χρήστος Κόντου: 9349 2170, Φανή Πίκουλα 9698 3336.

ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΝΟ
«Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»

Έκκληση για τους δύο 
Αυστραλούς θανατοποινίτες
Συγγενείς και φίλοι των δύο Αυστραλών θανατοποινι-
τών Μιούραν Σουκουμουράν και Άντριου Τσάν, τους 
επισκέφθηκαν στο νησί Νουσακαμπανγκάν, όπου οι 
ινδονησιακές αρχές τους έχουν μεταφέρει για να τους 
εκτελέσουν. Οι πιέσεις αλλά και οι πρωτοβουλίες τόσο 
απο την κυβέρνηση της Αυστραλίας, όσο και από διε-
θνείς οργανώσεις κλιμακώνονται ζητώντας την μετατρο-
πή της ποινής σε ισόβια. «Η οικογένειά μας εξακολουθεί 
να ευελπιστεί ότι ο Πρόεδρος θα δει πόσα έκαναν ο Μιούραν 
κι ο Άντριου στην φυλακή για να βοηθήσουν τους Ινδονησί-
ους και θα επιδείξει επιείκεια στην οικογένειά μας. Είμαστε 
ευγνώμονες έναντι του δικαστικού συστήματος της Ινδονησί-
ας και το μόνο που ζητάμε είναι να περάσουν το υπόλοιπο 
της ζωής τους μέσα στην φυλακή και να μην εκτελεστούν», 
δήλωσε ο Τσίντου Σουκουμουράν, αδελφός του θανατο-
ποινίτη Μιούραν. Στην μάχη για να μην εκτελεστούν οι 
δύο Αυστραλοί μπήκε κι ο ιδρυτής της Virgin, Ρίτσαρντ 
Μπράνσον, υπό την ιδιότητα του μέλους της παγκόσμι-
ας επιτροπής για την πολιτική έναντι των ναρκωτικών, 
με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ινδονησίας. 
«Αντιμετωπίζοντας τα ναρκωτικά ως ένα ζήτημα υγείας 
κι όχι ως έγκλημα στην πραγματικότητα βοηθά ώστε να 
περιοριστούν οι θάνατοι από ναρκωτικά, μειώνει την 
εξάπλωση ασθενειών όπως του ιού HIV, του AIDS και 
της ηπατίτιδας C. Μειώνει τα εγκλήματα, που σχετίζο-
νται με τα ναρκωτικά κι επιτρέπει σ’ όσους δίνουν μάχη 
απεξάρτησης να ξαναγίνουν χρήσιμα μέλη της κοινωνί-
ας», υποστηρίζει ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, μέλος της πα-
γκόσμιας επιτροπής για την πολιτική έναντι των ναρκω-
τικών. Ινδονήσιος Υπουργός αντιδρώντας στις πιέσεις 
της αυστραλιανής κυβέρνησης απείλησε με «τσουνάμι 
μεταναστών» την Αυστραλία, χαλαρώνοντας εντελώς 
τους ελέγχους σε όσους αναζητούν άσυλο.


