Ο Όμιλος Andromeda Seafood ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς
του Νηρέα και της Σελόντα
27 Νοεμβρίου, 2019. Ο Όμιλος Andromeda Seafood ανακοινώνει σήμερα την
ολοκλήρωση της εξαγοράς του Νηρέα Α.Ε. και της Σελόντα Α.Ε. Ο συνδυασμός της
Ανδρομέδα, του Νηρέα και της Σελόντα δημιουργεί έναν ισχυρό παίκτη στον κλάδο
της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού.
Σε συνέχεια των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Νηρέα Α.Ε. και της
Σελόντα Α.Ε, ο Γιώργος Φραγκούλης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος
Συμβούλου του Νηρέα Α.Ε. και αντίστοιχα ο Λεωνίδας Κολιούλης ορίζεται νέος
Διευθύνων Σύμβουλος της Σελόντα Α.Ε.
Ο Alex Myers, CEO του Ομίλου Andromeda Seafood, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση
της εξαγοράς του Νηρέα και της Σελόντα από την Andromeda σηματοδοτεί την
έναρξη της επόμενης μέρας στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας με το όραμα να ηγηθούμε στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε να δουλεύουμε μαζί, να μαθαίνουμε ο ένας
από τον άλλο, να ενδυναμώνουμε τις διαδικασίες μας, συνεχίζοντας να
προσφέρουμε μια ιδανική γευστική εμπειρία μεσογειακών ψαριών στους πελάτες
μας και τις οικογένειές τους. Καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις των τριών εταιρειών
μας, μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές και γινόμαστε πιο αισιόδοξοι από ποτέ
για το μέλλον και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει η ενοποιημένη εταιρεία».
«Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον Όμιλο Andromeda Seafood καθώς
ολοκληρώνουμε την εξαγορά του Νηρέα και της Σελόντα και αμέσως αποκτούμε
μια σημαντική θέση στη δυναμικά αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά
ιχθυοκαλλιέργειας», δήλωσε ο Thor Talseth, Chairman του Ομίλου Andromeda
Seafood. «Η απόκτηση του Νηρέα και της Σελόντα συμβάλει τα μέγιστα στην
ανάπτυξη των προϊόντων, την καινοτομία και την αποδοτικότητα της παραγωγής
συμπληρώνοντας τη μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της Ανδρομέδας στον τομέα
των εξαγωγών. Η ηγετική μας ομάδα θα επικεντρωθεί στην προσφορά ακόμη πιο
βιώσιμων και καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας στους πελάτες και τους
καταναλωτές μας.»
Σημειώσεις για τους Συντάκτες
1. Όμιλος Andromeda Seafood
Ο Όμιλος Ανδρομέδα Seafood είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών
στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, με δυναμική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη.
Ο Όμιλος Andromeda Seafood έχει αναπτυχθεί οργανικά μέσω μιας επιτυχημένης
στρατηγικής εξαγοράς με περισσότερες από 10 συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν
από το 2007.

Η πιο πρόσφατη εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019, όταν ο Όμιλος
Andromeda Seafood απέκτησε τα πλειοψηφικά μερίδια του Νηρέα Α.Ε. και της
Σελόντα Α.Ε., σημαντικούς εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και δύο από
τις μεγαλύτερες στην Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη
συμμετοχή της AMERRA Capital Management LLC (σημερινού ιδιοκτήτη του Ομίλουσημερινού ιδιοκτήτη του Ομίλου
Andromeda Seafood) ως μετόχου της ενοποιημένης επιχείρησης μαζί με την
Επενδυτική Εταιρεία Mubadala.
Η συναλλαγή αυτή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της
νομοθεσίας της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις, σε συνέχεια της συμφωνηθείσας
εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Έχοντας λάβει όλες τις τελικές εγκρίσεις,
αυτό άνοιξε το δρόμο για την εξαγορά από την Ανδρομέδα πλειοψηφικών μεριδίων
στις δύο ευρωπαϊκές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας: το Νηρέα και τη Σελόντα.
Οι τρεις εταιρείες παραμένουν ξεχωριστές νομικές οντότητες και αποτελούν
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Andromeda Seafood.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Andromeda Seafood
παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.andromedagroup.eu.

2. AMERRA Capital Management LLC
Η AMERRA είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων που
προσφέρει στρατηγικό κεφάλαιο σε επιχειρήσεις της Αγροτικής Οικονομίας στην
Ευρώπη και την Αμερική. Η AMERRA προσδίδει μοναδική αξία στις εταιρείες του
χαρτοφυλακίου της, μέσω του εκτεταμένου δικτύου, της τεχνογνωσίας που
διαθέτει και της εξειδίκευσης στον τομέα. Σε όλες τις ειδικές στρατηγικές
ιδιωτικής πίστωσης, ειδικών καταστάσεων και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, η
AMERRA ακολουθεί τις καλύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές και
είναι μέλος του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του
Περιβάλλοντος με Πρωτοβουλία Χρηματοοικονομικών Oργανισμών. Η AMERRAργανισμών. Η AMERRA
υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμο θεσμικό κεφάλαιο με περιουσιακά στοιχεία υπό
διαχείριση άνω των US $ 2 δις και έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια
δολάρια από την ίδρυσή της το 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες για την AMERRA παρακαλώ επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.amerracapital.com.

3. Mubadala Investment Company
Η Mubadala επενδύει παγκοσμίως και διαχειρίζεται ενεργά ένα χαρτοφυλάκιο
υποστηρίζοντας το όραμα μίας παγκοσμίως ολοκληρωμένης και διαφοροποιημένης
οικονομίας, μέσω βιώσιμων αποδόσεων στον μέτοχο της, την κυβέρνηση του Αμπού
Ντάμπι. Τον Μάρτιο του 2018, προσχώρησε στον Όμιλο το Συμβούλιο Επενδύσεων
Αμπού Ντάμπι (σημερινού ιδιοκτήτη του ΟμίλουADIC).

Το χαρτοφυλάκιο των 841 δισεκατομμυρίων AED (σημερινού ιδιοκτήτη του Ομίλου229 δισ. δολάρια) της Mubadala
καλύπτει πέντε ηπείρους με συμφέροντα στον τομέα της αεροδιαστημικής, των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, των ημιαγωγών, των βιομηχανικών
μετάλλων και της εξορυκτικής βιομηχανίας , των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των πετροχημικών, των επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας, της υγειονομικής περίθαλψης, την διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, των φαρμάκων, του ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού, της αγροτικής
οικονομίας και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών συμμετοχών.
Η Mubadala διαθέτει γραφεία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το Χονγκ Κονγκ, τη Μόσχα, τη
Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο.

Η Mubadala είναι ένας έμπιστος συνεργάτης, ένας ενεργός μέτοχος και μια
υπεύθυνη παγκόσμια εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στη δεοντολογία και τα
παγκόσμια πρότυπα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Mubadala, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.mubadala.com

