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Κ
ίνηση µατ από τον επιχειρηµατία Ιβάν Σαββί-
δη, ο οποίος πούλησε τη ρωσική καπνοβιοµη-
χανία Donskoy Tabak (DT), στην οποία ανή-

κει η ΣΕΚΑΠ, στην ιαπωνική εταιρεία Japan Tobacco 
έναντι 1,6 δισ. δολαρίων. Η ανακοίνωση του deal 
έγινε το µεσηµέρι της Παρασκευής και -σύµφωνα 
µε εκπροσώπους των δύο πλευρών- οι διαπραγµα-

τεύσεις διήρκεσαν πάνω από ένα 
έτος και η συναλλαγή θα ολοκλη-
ρωθεί στις αρχές του τρίτου τρι-
µήνου του 2018. Σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο της ΣΕΚΑΠ, Arthur 
Davidyan, η εξαγορά της Συνε-
ταιριστικής Καπνοβιοµηχανίας 
Ελλάδος από τον ιαπωνικό όµι-
λο φέρνει τη ΣΕΚΑΠ µπροστά 
σε µια νέα εποχή, καθώς ενσω-
µατώνεται σε µια µεγάλη διε-
θνή καπνική εταιρεία. «Το γεγο-
νός αυτό δηµιουργεί νέες προο-
πτικές και ελπίδα όχι µόνο για τη 

ΣΕΚΑΠ, αλλά και για τους κατοίκους της Ξάνθης 
και της ευρύτερης περιοχής», αναφέρει στη 
δήλωσή του. Στην απόφαση για την πώλη-
ση της ΣΕΚΑΠ από τον επιχειρηµατία συνέ-
βαλαν -σύµφωνα µε ανακοίνωσή του στους 
συνεργάτες του- αφενός η συρρίκνωση των 
πωλήσεων λόγω της κρίσης και αφετέρου οι 
δυσθεώρητες αυξήσεις των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης.

Ισχυρά µεγέθη
Η καπνοβιοµηχανία Donskoy Tabak συµφερό-

ντων Σαββίδη διαθέτει ισχυρό µερίδιο 7% στη ρω-
σική αγορά -τέταρτη σε µέγεθος- και οι πω-

λήσεις των προϊόντων της αυξάνο-
νται σε ετήσια βάση. Το 2016 

το συνολικό ενεργητικό της 
DT διαµορφώθηκε σε 711 
εκατ. δολάρια, οι πωλήσεις 
ανήλθαν σε 428 εκατ. δο-
λάρια, τα λειτουργικά κέρ-
δη σε 102 εκατ. δολάρια 
και στα 69 εκατ. δολά-
ρια τα καθαρά κέρδη. 
Την ίδια χρονιά η ΣΕ-
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Του ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΕΡΑΛΗ

Το χρυσό deal του Ιβάν Σαββίδη

Ο οµογενής 
επιχειρηµατίας 

πούλησε την Donskoy 
Tabak, στην οποία 

ανήκει και η ΣΕΚΑΠ, 
στην πολυεθνική 

εταιρεία Japan Tobacco 
έναντι 1,6 δισ. δολαρίων

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την ανακοίνωση της 
συμφωνίας, ο Arthur Davidyan, 
πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ και στενός 
συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη, έκα-
νε την ακόλουθη δήλωση: «Την Πα-
ρασκευή16 Μαρτίου 2018 υπεγρά-
φη σύμβαση μεταξύ της JTI και της 

Tobacco Businnes Complex of the 
Agrocom Group (Donskoy Tabak), 
μέρος της οποίας είναι η εταιρεία 
ΣΕΚΑΠ. Η συναλλαγή θα ολοκλη-
ρωθεί με την έγκριση των αρμόδι-
ων αντιμονοπωλιακών Αρχών. Οι δι-
απραγματεύσεις σχετικά με αυτή 
τη συμφωνία διήρκεσαν πάνω από 
έναν χρόνο. Πρόκειται για μια από-

λυτα μελετημένη επιχειρηματική κί-
νηση. Η συμφωνία αυτή φέρνει τη 
ΣΕΚΑΠ μπροστά σε μια νέα επο-
χή. Αφού η ΣΕΚΑΠ ανασυγκροτή-
θηκε, τα τελευταία πέντε χρόνια πα-
ρουσίασε μια δυναμική παρουσία 
στην ελληνική αγορά. Τώρα, ενσω-

ματώνεται σε μια μεγάλη διεθνή κα-
πνική εταιρεία. Η JTI, κύριος μέτο-
χος της οποίας είναι η κυβέρνηση 
της Ιαπωνίας, έχει μια επιτυχημένη 
παρουσία και μεγάλη εμπειρία στην 
ελληνική αγορά καπνού. Το γεγο-
νός αυτό δημιουργεί νέες προοπτι-
κές και ελπίδα όχι μόνο για τη ΣΕ-
ΚΑΠ, αλλά και για όλους τους κα-

τοίκους της Ξάνθης και της ευρύ-
τερης περιοχής. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Dimera Group αποφά-
σισε να επικεντρώσει την επενδυτι-
κή δραστηριότητά του στην Ελλάδα 
σε άλλα μεγάλα έργα στους τομείς 
των logistics, της παραγωγής τρο-
φίμων, των ξενοδοχειακών και του-
ριστικών επιχειρήσεων».

ARTHUR DAVIDYAN, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε.

«Θα επενδύσουμε σε logistics, 
τρόφιμα και τουρισμό»

ΚΑΠ είχε συνολικό ενεργητικό 70,8 εκατ. δολάρια, 
πωλήσεις 25,5 εκατ. δολάρια και λειτουργικά κέρδη 
200.000 δολάρια. Μετά την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ, η 
Japan Tobacco Hellas αυξάνει το µερίδιό της στην ελ-
ληνική αγορά κατά 3%. Σήµερα είναι η δεύτερη εται-
ρεία καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα. 

Η JTI διαθέτει τα προϊόντα της στην ελληνική αγο-
ρά από τη δεκαετία του ’80. Σήµερα είναι η δεύτερη 
εταιρεία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα, µε τις µάρ-
κες Winston, Camel, Old Holborn και το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο Logic, ένα προϊόν µειωµένου κινδύνου, το 
οποίο εισήγαγε πρόσφατα στην αγορά. Εκτός από 
την Ελλάδα, η JTI Hellas έχει και την ευθύνη των αγο-
ρών της Κύπρου και της Μάλτας, ενώ απασχολεί πε-
ρισσότερους από 100 εργαζοµένους.

Oι διαπραγµατεύσεις 
διήρκεσαν πάνω από ένα 
έτος και η συναλλαγή θα 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 
τρίτου τριµήνου του 2018


