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μια πολυεθνική εταιρεία που κατάφερε να διαθέτει τα προϊόντα της 
σε περίπου 2 δισεκατομμύρια πολίτες σε 50 χώρες. Δύο δισ. δολάρια 
είναι και το εξωπραγματικό τίμημα για τα ελληνικά δεδομένα που θα 
καταβάλει η Mondelez International, μια εταιρεία που η χρηματιστη-
ριακή της αξία προσεγγίζει τα 90 δισ. δολάρια, δηλαδή περισσότερο 
από το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας και με πωλήσεις που το 2020 ανήλθαν 
στα 26,6 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία που 
έχει επιτύχει ελληνική εταιρεία παραγωγής τροφίμων, τόσο για τα ελ-
ληνικά όσο και για τα παγκόσμια δεδομένα στον κλάδο των τροφίμων. 
Μια συμφωνία που μόνο εύκολα και γρήγορα δεν ολοκληρώθηκε. Το 
«φλερτ» ανάμεσα στην Chipita και στη Mondelez International κρα-
τά από το 2018. Οι συναντήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν αρ-
κετές και κάτω από άκρα μυστικότητα. Σε κάθε ευκαιρία, ο Σπ. Θεο-
δωρόπουλος διέψευδε τις πληροφορίες που έβλεπαν το φως της δη-
μοσιότητας για το ενδεχόμενο εξαγοράς της Chipita από μια πολυε-
θνική παγκόσμιου βεληνεκούς. Αθόρυβα, μελετημένα και κάτω από 
τη «μύτη» του ανταγωνισμού ήρθε σε συμφωνία με τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο της Mondelez International, Dirk Van de Put, 
προκειμένου η αμερικανική εταιρεία να εντάξει στο πλούσιο χαρτοφυ-
λάκιό της την Chipita. Ενα deal που καταδεικνύει με τον πλέον χαρα-
κτηριστικό τρόπο την ψήφο εμπιστοσύνης που δείχνουν μεγάλες πο-

λυεθνικές εταιρείες σε ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν διεθνές 
αποτύπωμα και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίες 
εξάλλου οι δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου 
της Mondelez, σύμφωνα με τον οποίο «τα εμβληματικά brands 
και η σημαντική παρουσία της Chipita σε τόσο πολλές ελκυστι-
κές αγορές αποτελούν ένα ισχυρό στρατηγικό συμπλήρωμα στο 
υπάρχον χαρτοφυλάκιό μας και στις μελλοντικές μας φιλοδοξί-
ες για ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής». Η εξα-
γορά θα δώσει τη δυνατότητα στη Mondelez International να 
προσφέρει στους καταναλωτές ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προ-
ϊόντων αρτοποιίας, όπως μπισκότα, κέικ και, για πρώτη φορά, 
προϊόντα ζύμης και να καλύψει την αυξανόμενη καταναλωτική 
ζήτηση γι’ αυτό το κομμάτι της αγοράς. 

Οι εργαζόμενοι
Ο πρωταγωνιστής της συμφωνίας και «μαέστρος» των deals, 
όπως έχει αποδείξει επί δεκαετίες, αφήνει την εταιρεία χωρίς 
όμως να ξεχάσει τους εργαζομένους. Στο μήνυμά του προς τους 
εργαζομένους αναφέρει χαρακτηριστικά πως «είμαι σίγουρος 
ότι γνωρίζετε πώς νιώθω για όλους εσάς, που μαζί καταφέρα-
με να χτίσουμε μια εταιρεία η οποία σήμερα είναι η κορυφαία 
του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα. Στη νέα αυτή εποχή της 
Chipita θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αφήνω το τιμόνι της 
Chipita και μαζί με αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής επαγ-
γελματικής μας ζωής. Σε κάθε φάση της ζωής μας, η εξέλιξη εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής και της προσω-
πικής μας πορείας. Για να εξελιχθείς, να φτάσεις ακόμη πιο μα-
κριά υπάρχουν αλλαγές τις οποίες πρέπει να τολμήσεις. Σήμε-
ρα η Chipita αλλάζει σελίδα και προχωρά μπροστά. Από σήμε-
ρα η εταιρεία μας γίνεται κομμάτι μιας μεγάλης και εξαιρετικά 
επιτυχημένης οικογένειας της εταιρείας Mondelez».
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Μάρτιο του 2019

 Ανήσυχο πνεύμα, ευρηματικός και πείσμων, ο 
Σπύρος Θεοδωρόπουλος σε ηλικία μόλις 19 ετών, 
το 1976, ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστη-
ριότητα από μια μικρή οικογενειακή εταιρεία πα-
ραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, τη Recor A.E. 
Το 1981 ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της ALIGEL, 
μιας εισαγωγικής εταιρείας ζαχαρωδών προϊόντων 
και παγωτών και το 1986 έγινε διευθύνων σύμβου-
λος στην ΙΝΤΕRIA, εταιρεία παραγωγής και εμπορί-
ας πραλίνας φουντουκιού, με σημαντική εξαγωγι-
κή δραστηριότητα. Την ίδια χρονιά, εξαγόρασε το 
50% των μετοχών της Chipita, εταιρείας που τότε 
παρήγαγε snacks (γαριδάκια), ενώ το 1989 απέ-
κτησε και το υπόλοιπο 50%. Τα επόμενα χρόνια η 
εταιρεία αναπτύσσει πολλά νέα προϊόντα και πραγ-
ματοποιεί εξαγωγές σε πολλές χώρες. Ο Σπ. Θεο-
δωρόπουλος αποδεικνύει συνεχώς πως με σκληρή 
δουλειά και καινοτόμες ιδέες οι ελληνικές επιχειρή-
σεις μπορούν να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο. 
Λάτρης της βιομηχανίας τροφίμων, δεν σταματά 
ποτέ να δημιουργεί προϊόντα υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας και ποιότητας, που προτιμούν εκατομμύ-
ρια καταναλωτές. Αυτό έκανε με την Chipita, αυτό 
κάνει και με άλλες επιχειρήσεις τις οποίες και διευ-
θύνει, όπως η ΝΙΚΑΣ και τα θερμοκήπια καλλιέργει-
ας ντομάτας με την υδροπονική μέθοδο. 

Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρή-
σει στη Realnews τον Μάρτιο του 2019, είχε εκ-
φράσει τον ενθουσιασμό του για την ύπαρξη των 
startups, ωστόσο ο ίδιος προέτρεπε τους νέους να 
στραφούν περισσότερο στη μεταποίηση και όχι 
στις επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου. «Και ευτυχώς, 
πολλοί έχουν ασχοληθεί και με τον αγροτοδιατρο-

Ο αρχιτέκτονας 
των μεγάλων deals

φικό τομέα, τυποποιούν πρώτες ύλες, λάδια, ελιές, κρασιά, τα προωθούν στο εξωτερι-
κό και γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια. Η βιομηχανία και η μεταποίηση δεν είναι 
ένας τόσο δύσκολος κλάδος. Είναι ένας κλάδος που και αυτός θέλει τις ιδέες του, όπως 
και οι υπόλοιποι», έλεγε ο Σπ. Θεοδωρόπουλος. 

Οσον αφορά τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, ο έμπειρος επιχειρηματίας είχε 
τονίσει στη συνέντευξή του στην «R» ότι «έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης ο αγρο-

τικός τομέας. Αρκεί να καταλάβουμε ότι αυτή η ανάπτυξη δεν γίνεται με τους όρους 
της περασμένης 30ετίας, αλλά της επόμενης. Για να παραγάγεις ένα κιλό ντομάτες σε 
χωράφι, θέλεις περίπου 60 κιλά νερό. Για να παραγάγεις ένα κιλό ντομάτες υδροπονι-
κά, θέλεις 4,5 κιλά νερό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το 
κομμάτι και έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των χωρών που παράγουν τεράστιες ποσό-
τητες». Αναφερόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού πρωτογενούς το-
μέα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε περισσότερο ήλιο, έχουμε περισσότερο φως. 
Οπως ξέρουμε, η ποσότητα που παράγει ένα φυτό εξαρτάται από την ποσότητα του 
φωτός. Αρα, στην Ελλάδα μπορούμε σε αυτόν τον τομέα να είμαστε πιο ανταγωνιστι-
κοί και να έχουμε υψηλότερες αποδόσεις ανά στρέμμα από ό,τι στα ξένα θερμοκήπια». 

«Η απόκτΗΣΗ 
της Chipita 
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συμπλήρωμα 
στο υπάρχον 
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Dirk Van de Put

παρουσία
Η Chipita έχει 
παρουσία σε 50 
χώρες, διαθέτει 13 
εργοστάσια σε 11 
χώρες, μεταξύ αυτών 
σε Ελλάδα, Τουρκία, 
Ρωσία, Πολωνία, 
Ινδία και Μεξικό, 
ενώ οι συνολικές 
πωλήσεις της το 
2020 ανήλθαν σε 580 
εκατομμύρια ευρώ

ΝΙκαΣ
Στη συμφωνία δεν 
περιλαμβάνεται η 
αλλαντοβιομηχανία 
ΝΙΚΑΣ, η οποία, 
αν και ανήκει στην 
Chipita, θα περάσει 
στην ιδιοκτησία 
του Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου


