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νία, Ινδία και Μεξικό- ενώ οι συνολικές πω-
λήσεις της το 2020 ανήλθαν σε 580 εκατ. ευ-
ρώ. Μεγάλο «όπλο» του επιχειρηματία στις 
διαπραγματεύσεις ήταν ότι για περισσότερα 
από 40 έτη η ανάπτυξη της Chipita βασίστη-
κε στην ποιότητα και στην καινοτομία, δημι-
ουργώντας μια νέα κατηγορία σνακ που οι κα-
ταναλωτές αγάπησαν διεθνώς. «Είμαι βέβαιος 
ότι η εξαγορά της Chipita από τη Mondelez 
International -μία από τις κορυφαίες εταιρείες 
σνακ στον κόσμο- θα δημιουργήσει νέες προ-
οπτικές για τους ανθρώπους της και τα προϊ-
όντα της», δήλωσε αμέσως μετά την ανακοί-
νωση της συμφωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η Mondelez International διαθέτει 133 εργο-
στάσια σε 45 χώρες, παράγοντας πολύ γνω-
στά προϊόντα, όπως τα μπισκότα Oreo, οι τσί-
χλες Trident, οι καραμέλες Halls και η σοκο-
λάτα Lacta. 

Τίμημα-μαμούθ
Ο 64χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται στο τι-

μόνι της εταιρείας για περισσότερες 
από τρεις δεκαετίες. Η 

Chipita είναι 
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Ο
ταν το 1991, σε ηλικία 34 ετών, ο Σπύ-
ρος Θεοδωρόπουλος αποφάσισε να 
συσκευάσει το πρώτο κρουασάν, ίσως 

να μην μπορούσε να φανταστεί ότι η Chipita 
θα γινόταν η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγω-
γής προϊόντων ζύμης και πρωινών σνακ στην 
Ελλάδα. Επίσης, σίγουρα δεν θα μπορούσε να 
φανταστεί ότι η εταιρεία του θα γινόταν μια 
από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρο τον κόσμο 
και θα σφράγιζε το «χρυσό» deal των 2 δισ. 
δολαρίων, το οποίο έβαλε τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις στο κάδρο των ισχυρών επενδύσεων 
σε διεθνές επίπεδο. 

Η Chipita είναι η ελληνική εταιρεία που προ-
σέλκυσε επενδυτές διεθνούς κύρους και ανα-
γνωρισιμότητας, φτάνοντας στο σημείο να 
«πολιορκείται» από τον αμερικανικό κολοσ-
σό στον κλάδο των τροφίμων, τη Mondelez 
International, για περίπου 3 χρόνια. Οσοι 
όμως έχουν γνωρίσει τον «Mr Chipita», όπως 
τον αποκαλούν στην ελληνική αγορά, ξέρουν 
πολύ καλά ότι με σχέδιο και μεθοδικότητα και 
πάντα χωρίς τυμπανοκρουσίες και μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας εκείνος θα έβρι-
σκε τον τρόπο να μεγεθύνει ακόμη περισσό-
τερο μια επιχείρηση που αποτελεί στολίδι για 
την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο πρωτα-
γωνιστής της συμφωνίας, με συμμετοχή 14% 
στην Chipita, κατάφερε, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, να αυξήσει αρκετά το τίμημα που εί-
χε προσφέρει η Mondelez το 2018, όταν είχε 
κάνει την πρώτη κρούση στην ελληνική εται-
ρεία, βασικός μέτοχος της οποίας είναι ο όμι-
λος Olayan με 80%. 

Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος χειρίστηκε τη συμ-

φωνία με τους Αμερικανούς της Mondelez με 
μεγάλη δεξιοτεχνία. Με υπομονή και επιμονή 
κατάφερε τα τελευταία τρία χρόνια να μεγε-
θύνει την εταιρεία, κάνοντάς την ακόμη πιο ελ-
κυστική για τους υποψήφιους μνηστήρες. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η συμφωνία με τη 
Mondelez International δεν τελεσφόρησε το 
2018, από τότε μέχρι σήμερα η Chipita προ-
χώρησε σε ένα μπαράζ στρατηγικών κινήσε-
ων και επενδύσεων, ενδυναμώνοντας σημα-
ντικά τη θέση της σε μεγάλες διεθνείς αγορές. 
Μεταξύ άλλων, απέκτησε ένα εργοστάσιο στην 
Ινδία, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο deal 
με τη Mondelez International. Σημειώνεται ότι 
στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η αλλα-
ντοβιομηχανία ΝΙΚΑΣ, η οποία, αν και ανήκει 
στην Chipita, θα περάσει στην ιδιοκτησία του 
Σπ. Θεοδωρόπουλου. Η σημαντική ανάπτυξη 
των τελευταίων ετών συνετέλεσε στο να έχει 
η Chipita παρουσία σε 50 χώρες, να διαθέτει 
13 εργοστάσια σε 11 
χώρες -μεταξύ αυ-
τών σε Ελλάδα, 
Τουρκία, Ρω-
σία, Πολω-

Ο επικεφαλής 
της Chipita Σπύρος 

Θεοδωρόπουλος 
ολοκλήρωσε με 

απόλυτη επιτυχία 
τη μεγαλύτερη 

συμφωνία που έχει 
γίνει στον κλάδο 
της βιομηχανίας 

τροφίμων στην 
Ελλάδα. 

Το παρασκήνιο 
των συζητήσεων με 
τους Αμερικανούς 

της Mondelez 
και η διαδρομή 
του «μαέστρου» 

του επιχειρείν

Η «χρυσή» 
συμφωνία των 

2 δισ. δολαρίων 


