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Αδειάζουν τα ταµεία 
της Creta Farms
του mononews.gr
Της ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

Ε
να βήµα πριν από την κατάρρευση βρί-
σκεται η Creta Farms, η οποία βιώνει 
τις χειρότερες ηµέρες µετά το ξέσπα-

σµα της ενδοοικογενειακής διαµάχης. Η κρη-
τική αλλαντοβιοµηχανία έχει ξεµείνει από ρευ-
στό και κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή µε δι-
ακοπή της παραγωγής, αφού οι προ-
µηθευτές της, φοβούµενοι τα χειρό-
τερα, αρνούνται να την τροφοδο-
τήσουν, εάν δεν λάβουν πρώτα τα 
χρήµατά τους. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η δι-
οίκηση της Creta Farms, υπό την 
προεδρία του Μάνου ∆οµαζά-
κι (όπως έχει επιλέξει να γράφει 
το επίθετό του, µετά τη ρήξη µε 
τον αδελφό του, Κωνσταντίνο), 
κάνει αγώνα δρόµου για να πεί-
σει τις τράπεζες να ανοίξουν την 
κάνουλα, ώστε να αποκαταστα-
θεί η ροή χρηµατοδότησης και 
να οµαλοποιηθεί η παραγωγική 
διαδικασία. Συγκεκριµένα, έχει 
ζητήσει να ανοίξουν οι γραµµές 
πίστωσης αποκλειστικά και µό-
νο για την προµήθεια των ανα-
γκαίων πρώτων υλών, προκειµέ-
νου να συνεχίσει απρόσκοπτα η 
παραγωγική διαδικασία. Φέρεται, 
µάλιστα, να αποδέχεται να τοποθε-

Η κρητική 
αλλαντοβιοµηχανία 

κινδυνεύει µε 
διακοπή της 
παραγωγής. 

Χρειάζεται 
επειγόντως 

τουλάχιστον 7 
εκατ. ευρώ για να 

λειτουργήσει… 
Οι προµηθευτές 

ζητούν µπροστά τα 
χρήµατα. Ελλείψεις 

σε σούπερ µάρκετ

Η CRETA FARMS, 
υπό την προεδρία 
του Μάνου ∆ομαζάκι 
(αριστερά), κάνει 
αγώνα δρόμου για 
να πείσει τις τράπεζες 
να ανοίξουν την 
κάνουλα, ώστε να 
αποκατασταθεί η 
ροή χρηματοδότησης 
και να ομαλοποιηθεί 
η παραγωγική 
διαδικασία. ∆εξιά 
ο αδελφός του 
Κωνσταντίνος 
∆ομαζάκης
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Εκτιµούν, µάλιστα, πως θα ξεπεραστεί ο σκό-
πελος, όπως ακριβώς συνέβη και στα τέλη Μα-
ΐου, όταν οι τράπεζες έσπευσαν να αντιµετω-
πίσουν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν 
από το «σφράγισµα» επιταγών της εταιρείας, 
µέσα από την έκδοση νέων. 

∆υνατό brand 
Και αυτό, όπως λένε, γιατί δεν συµφέρει κανέ-
ναν να σταµατήσει να λειτουργεί η εταιρεία. 
Αντίθετα, εάν συνεχίσει κανονικά η παραγωγή, 
αυξάνονται και οι πιθανότητες εξεύρεσης νέου 
επενδυτή υπό καλύτερους όρους και προϋπο-
θέσεις για όλους. Συµπεριλαµβανοµένων και 
των εκατοντάδων εργαζοµένων, οι οποίοι αγω-
νιούν για το εργασιακό τους µέλλον. Η Creta 
Farms, σηµειώνουν οι ίδιες πηγές, εξακολου-
θεί να αποτελεί ένα δυνατό brand, µε µεγάλη 
απήχηση στους καταναλωτές, που συνεχίζουν 
να εµπιστεύονται τα προϊόντα της. Επιπλέον, 
είναι ηγέτιδα δύναµη στον χώρο των αλλαντι-
κών, ενώ έχει σηµαντική παρουσία και σε άλ-
λες κατηγορίες κρεατοσκευασµάτων.

Τη δυσµενή θέση της αλλαντοβιοµηχανίας 
επεσήµανε σε πρόσφατη επιστολή προς τις 
τράπεζες και ο Κωνσταντίνος ∆οµαζάκης. Ο 
έτερος βασικός µέτοχος, ο οποίος έχει αποµα-
κρυνθεί από το διοικητικό συµβούλιο, σηµεί-
ωνε πως «τα αποθέµατα έχουν εξαντληθεί και 
απαιτούνται τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ άµεσης 
ρευστότητας, προκειµένου η εταιρεία να αρχί-
σει να αποκαθιστά τη λειτουργία της, και του-
λάχιστον άλλα 2 εκατ. ευρώ, ώστε να ξεκινή-
σει να αποκαθίσταται η οµαλότητα». Οι πιστώ-
τριες τράπεζες, µετά τη δηµοσιοποίηση της κό-
ντρας των δύο βασικών µετόχων και την αξίω-
ση απαίτησης ύψους 11,6 εκατ. ευρώ από τον 
Κ. ∆οµαζάκη, αποφάσισαν να µεταφέρουν τα 
δάνεια της εταιρείας στην κατηγορία των µη 
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs). Και αυ-
τό γιατί τα θεώρησαν αµφίβολης είσπραξης. 

Παρέµβαση τραπεζών
Παράλληλα, εδώ και λίγο καιρό, οι τράπεζες 
αντιλαµβανόµενες το αδιέξοδο, αποφάσισαν 
να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να παρέµβουν 
στις εξελίξεις. Ετσι, ζήτησαν και έλαβαν από τους 
βασικούς µετόχους το «πράσινο φως» για να 

αναζητήσουν οι ίδιες στρατηγικό επενδυτή, ο 
οποίος θα αναλάβει το εγχείρηµα διάσωσης της 
εταιρείας. Η αλλαγή σκυτάλης στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και η είσοδος νέου επενδυτή που θα 
εισφέρει φρέσκο χρήµατα θεωρείται µονόδρο-
µος για την εξυγίανση, καθώς δεν υπάρχει στο 
τραπέζι αξιόπιστη εναλλακτική. Ο υπέρογκος 
δανεισµός (ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια 
της ΕΤΕπ) δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε ηµί-
µετρα, αντίθετα απαιτούνται δραστικά µέτρα. 

Επαφές
Η αναδιάρθρωση που επιχειρήθηκε στο πρό-
σφατο παρελθόν απέτυχε να επουλώσει τις πλη-
γές. Επενδυτή αναζητεί και η διοίκηση της εται-
ρείας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η πλευρά του 
Μ. ∆οµαζάκι, µε αθόρυβο τρόπο, πραγµατοποιεί 
διάφορες επαφές, προκειµένου να διερευνήσει 
εάν υπάρχει ενδιαφέρον. Στόχος είναι να βρε-
θεί ένας σοβαρός και αξιόπιστος επιχειρηµατίας 
που θα δώσει το 100% στην εταιρεία και θα την 
αναγεννήσει, θα εκµεταλλευτεί το ισχυρό brand 
και θα την αναπτύξει περαιτέρω εντός και -κυ-
ρίως- εκτός συνόρων, όπου εξακολουθούν να 
υπάρχουν ευκαιρίες. Εκεί δηλαδή που τα αδέλ-
φια ∆οµαζάκη απέτυχαν να κάνουν τη διαφο-
ρά, παρότι είχαν στα χέρια τους µια παγκόσµι-
ου βεληνεκούς πατέντα, το «Εν Ελλάδι» (αφο-
ρά την αντικατάσταση του ζωικού λίπους στα 
αλλαντικά µε ελαιόλαδο). Σχεδόν όλες οι κινή-
σεις τους κατέληξαν σε αποτυχία, «τραυµατίζο-
ντας» ανεπανόρθωτα τον ισολογισµό (βλ. επέ-
κταση σε ΗΠΑ, Ιταλία, Σκανδιναβία). 

Οσον αφορά την πρόταση που κατέθεσε ο 
Κ. ∆οµαζάκης για τον οµογενή επιχειρηµατία 
Θ. ∆ουζόγλου, λέγεται πως αντιµετωπίζεται µε 
σκεπτικισµό από τις πιστώτριες τράπεζες. Τα 15 
εκατ. ευρώ που φέρεται διατεθειµένος να εισφέ-
ρει θεωρούνται λίγα για το µέγεθος του προβλή-
µατος. Αντίθετος στη λύση ∆ουζόγλου εµφανί-
ζεται και ο Μ. ∆οµαζάκις, που φέρεται να επι-
θυµεί έναν επενδυτή µε διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι επόµενες ηµέ-
ρες είναι εξαιρετικά κρίσιµες για την τύχη της 
εταιρείας, καθώς τα περιθώρια για να δοθεί λύ-
ση στενεύουν ασφυκτικά. Η κλεψύδρα αδειά-
ζει επικίνδυνα… 
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τηθεί άνθρωπος της εµπιστοσύνης των τραπε-
ζών, ο οποίος θα επιβλέπει και θα πιστοποιεί 
ότι οι γραµµές πίστωσης κατευθύνονται µόνο 
για την αγορά των πρώτων υλών. Πηγές που 
παρακολουθούν την υπόθεση επισηµαίνουν 
πως οι διαπραγµατεύσεις των δύο πλευρών δι-
εξάγονται σε θετικό κλίµα και υπάρχει διάθε-
ση να βρεθεί λύση, πριν να είναι πολύ αργά. 

επενδυτής
Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, η 
πλευρά του Μ. 
∆οµαζάκι, µε 
αθόρυβο τρόπο, 
πραγµατοποιεί 
διάφορες επαφές, 
προκειµένου να 
διερευνήσει εάν 
υπάρχει ενδιαφέρον. 
Στόχος είναι να 
βρεθεί ένας σοβαρός 
και αξιόπιστος 
επιχειρηµατίας που 
θα δώσει το 100% 
στην εταιρεία και 
θα την αναγεννήσει, 
θα εκµεταλλευτεί το 
ισχυρό brand και 
θα την αναπτύξει 
περαιτέρω εντός 
και -κυρίως- εκτός 
συνόρων, όπου 
εξακολουθούν να 
υπάρχουν ευκαιρίες


