ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE"

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Το 2005 ήταν μία χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τον Όμιλο Μπουτάρη. Τα
σημαντικότερα επιχειρηματικά γεγονότα ήταν :
1. Η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ι.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Ο Όμιλος αναγνωρίζοντας την δύναμη και αξία των προϊόντων της εταιρείας στη
Ελλάδα και το εξωτερικό προχώρησε τον Ιανουάριο στην αγορά ποσοστού 26%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από ομάδα θεσμικών επενδυτών.
Μετά την εξαγορά, η Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε
την διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης τόσο στον τομέα των παραγόμενων
προϊόντων όσο και στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της με σκοπό την
αύξηση των κερδών. Ήδη από την πρώτη χρονιά η στρατηγική επιλογή
απόκτησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιώθηκε αφού η θυγατρική
εταιρεία βελτίωσε τα μικτά περιθώρια κέρδους και αύξησε τα προ Φόρων Κέρδη.
2. Η αγορά του πρώτου αμπελώνα στο εξωτερικό (Limoux- France).
O Όμιλος πιστεύει ότι σημαντικό ποσοστό της μελλοντικής ανάπτυξης θα
προέλθει από το εξωτερικό. Με όπλα την τεχνογνωσία που κατέχει στην
καλλιέργεια και παραγωγή και το ευρύ δίκτυο των συνεργατών εμπόρων που
διαθέτει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στο
εξωτερικό αγοράζοντας έναν αμπελώνα 700 στρεμμάτων περίπου και ένα
οινοποιείο στην ανερχόμενη περιοχή A.O.C. Limux στη νότια Γαλλία. Ήδη από
την πρώτη χρονιά έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον αμπελώνα (νέες
φυτεύσεις και ανα-αμπελώσεις) που αναμένεται να φέρουν εξαιρετικά
αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006
Η χρονιά του 2006 προβλέπεται εξαιρετικά σημαντική για τον Όμιλο Μπουταρη.
Στο κλάδο του κρασιού η ανάπτυξη των προϊόντων ΜΠΟΥΤΑΡΗ και ΚΑΜΠΑ θα
αποφέρει σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών και κυρίως των κερδών. Ήδη ο
τρύγος του 2005 συνηγορεί σε μία εξαιρετική ποιότητα προϊόντων, ενώ έχουν γίνει
ήδη βήματα προς την περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους των
πωλήσεων. Η κερδοφορία της εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.
αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα από την αύξηση των πωλήσεων και την συγκράτηση
των λειτουργικών δαπανών.
Στο εξωτερικό η εταιρεία Ι. Μπουτάρης & Υιός συνεχίζει την ανάπτυξή της έχοντας
ήδη πολύ σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες με κυριότερες αυτές της
Αμερικής, Γερμανίας, Ιαπωνίας και τις χώρες της Σκανδιναβίας.
Η Επένδυση στη Γαλλία έχει ήδη δώσει έναν εξαιρετικό τρύγο. Το 2005 αλλαγές
στην εικόνα των προϊόντων καθώς και ενεργοποίηση των καναλιών διάθεσης που
διαθέτει η εταιρεία θα ωθήσουν την ανάπτυξη των πωλήσεων.
Στο κλάδο του νερού, όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται με τη θυγατρική του εταιρεία
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., αναμένεται σημαντική ανάπτυξη. Την διανομή των
προϊόντων της εταιρείας Κύμη Α.Ε. έχει αναλάβει η Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε.
που προσβλέπει στις συνέργιες και την αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μπουτάρης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται
από δύο (2) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα
με ημερομηνία 29/03/2006.
Η Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
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