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Τιµές Μετοχών Α
: 0,91(-2,15 %) ΒΙΟΣΚ 0,30(11,11 %) ΒΙΟΤ 0,36(2,86 %) ΒΙΟΧΚ 3,56(-0,5
Ανακοινώσεις Χ.Α.
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Συνάλλαγµα

Γ. ∆είκ

Ο νέος πρόεδρος του ΣΒΒΕ και τα σχέδια του
Αποφασισµένος να πιέσει «καθηµερινά και προς πάσα κατεύθυνση», µε στόχο
την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος για τη βιοµηχανία και την αναβάθµιση
του ρόλου των µικρών και µεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων, εµφανίζεται ο
νέος πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νίκος Πέντζος.

Προφίλ Εταιριών
Τραπεζικά Προϊόντα

αναζήτηση:

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 38χρονος Ν.Πέντζος επισηµαίνει ότι κανένας δεν
µπορεί να κάνει προβλέψεις για το πότε θα τελειώσει η διεθνής ύφεση, ενώ
προαναγγέλλει ότι η δράση της νέας διοίκησης θα στραφεί γύρω από τον
στόχο: «µεγαλύτερη προσοχή στα µέλη», ειδικά στην παρούσα χρονική
συγκυρία της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.
«Τώρα που τα µέλη µας έχουν πρόβληµα, θα είµαστε περισσότερο από ποτέ
κοντά τους, ούτως ώστε αυτά να εξέλθουν από την κρίση µε τις λιγότερες
δυνατές απώλειες. Είναι το καλύτερο δυνατό που µπορούµε να κάνουµε»,
υπογραµµίζει ο κ.Πέντζος. Προσθέτει ότι τα τελευταία χρόνια η βιοµηχανία έχει
τεθεί στο περιθώριο.
Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις εκπροσώπων της ελληνικής βιοµηχανίας,
σύµφωνα µε τις οποίες η αποχώρηση του Γ. Μυλωνά σηµατοδοτεί τέλος εποχής
για τον ΣΒΒΕ, ο κ.Πέντζος απάντησε: «Η αποχώρηση του Γ. Μυλωνά δεν
συνιστά σε καµία περίπτωση τέλος εποχής για τον ΣΒΒΕ. Αναγνωρίζουµε το
γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος αφήνει σε µας τους νεώτερους ένα σηµαντικό
έργο, ενώ είναι υπόδειγµα προς µίµηση, αφού µε την εργασία, τη
διορατικότητα και, κυρίως, τις ηγετικές του ικανότητες κατάφερε να
αναβαθµίσει το κύρος του Συνδέσµου περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν».
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Κατά τον ίδιο, η πρόκληση της διαδοχής του Γ.Μυλωνά για τη νέα διοίκηση
είναι µεγάλη, και για να την αντιµετωπίσει θα εργασθεί σκληρά, συνδυάζοντας
τον ενθουσιασµό της µε την πείρα των παλαιοτέρων. «Θέλω να το
υπογραµµίσω ότι ο Γ. Μυλωνάς θα είναι δίπλα µας, αρωγός, συµπαραστάτης
και σύµβουλος», κατέληξε.
Ο κ.Πέντζος έλαβε το χρίσµα από τον Γ.Μυλωνά κατά την τακτική γενική
συνέλευση του ΣΒΒΕ, στην οποία συγκέντρωσε και τις περισσότερες ψήφους
(173) µεταξύ των υποψηφίων για το 45µελές διοικητικό συµβούλιο.
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Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΒΒΕ
Ο νέος πρόεδρος του ΣΒΒΕ γεννήθηκε το 1971. Ανήκει στην τρίτη γενιά µιας
οικογένειας, που κρατά τα ηνία της βορειοελλαδικής βιοµηχανίας ΖΑΝΑΕ.
Κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της εταιρίας, η οποία λειτουργεί στη
Θεσσαλονίκη από το 1930 και εκτιµάται ότι έκλεισε τη χρήση του 2008 µε
πωλήσεις 28 εκατ. ευρώ, σηµαντικό µέρος των οποίων (40-45%)
κατευθύνθηκε στο εξωτερικό.
Σπούδασε στη Μ.Βρετανία, ενώ έχει µεγάλη εµπειρία στα διοικητικά θέµατα του
ΣΒΒΕ, καθώς διετέλεσε µέλος του 45µελούς διοικητικού συµβουλίου (20032005) και της 9µελούς διοικητικής επιτροπής (2005-2007).
Η νέα διοικητική επιτροπή
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Η διοικητική επιτροπή εξελέγη κατά τη χτεσινή παρθενική συνεδρίαση του
45µελούς διοικητικού συµβουλίου. Εκτελεστικός αντιπρόεδρος παρέµεινε ο
Ιωάννης Σταύρου, ενώ β΄ αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι Στέφανος Τζηρίτης και
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και γενικός γραµµατέας ο ∆ηµήτρης Αµπατζής.
Καθήκοντα οικονοµικού επόπτη ανέλαβε ο Αθανάσιος Σαββάκης και εφόρου ο
Χαρίλαος Αλεξόπουλος, ενώ µέλη εξελέγησαν οι Ευθύµιος Ευθυµιάδης και
Αναστάσιος Τζήκας.
Ακολούθησε η εκλογή των δέκα αριστίδην µελών, αλλά και των δέκα Γ'
Αντιπροέδρων, οι οποίοι µαζί µε τους Γ.Σταύρου, Στ. Τζηρίτη και
Κ.Κωνσταντινίδη συγκροτούν το Συµβούλιο των Αντιπροέδρων.
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