
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022 

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ JOINT 
VENTURE ΜΕ ΤΗΝ ESTEE LAUDER ΕΝΑΝΤΙ €55,2εκ. 

 

Μετά από 21 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει την πώληση 
του κατά 49% ποσοστού συμμετοχής της στο Joint Venture με την εταιρεία The Estée Lauder 
Companies έναντι συνολικού ποσού €55,2εκ. 

Στα πλαίσια της “go-to-market” στρατηγικής της η εταιρεία Τhe Estée Lauder Companies 
αποφάσισε από την 15η Ιουνίου 2022 να εκτελεί τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά 
καθώς και την αγορά των Βαλκανίων απευθείας, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθεί και 
στις υπόλοιπες EMEA χώρες. Η συναλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες εργασιακές 
σχέσεις των υπαλλήλων της κοινοπραξίας. 

Επιπρόσθετα, η ανωτέρω συμφωνία είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική του Ομίλου 
Σαράντη και επήλθε στα πλαίσια της δέσμευσης της διοίκησης για επικέντρωση στις στρατηγικές 
δραστηριότητες του Ομίλου και την αξιοποίηση των χρηματικών και ανθρώπινων πόρων για την 
ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα:  

α) μέσω της ενίσχυσης των ταμειακών του ροών θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση του στρατηγικού 
πλάνου εξαγορών στους τομείς της δραστηριότητας του Ομίλου. Η αξιοποίηση των εισερχομένων 
κεφαλαίων θα καταστήσει δυνατή την άμεση αντικατάσταση της κερδοφορίας του Joint Venture, 
από δραστηριότητες που εντάσσονται στις στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

β) η αποδέσμευση του κ. Γρηγόρη Σαράντη, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν ο Managing Director του 
Joint Venture, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της διευθυντικής ομάδας του Ομίλου, 
καθώς θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του σημερινού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 

γ) η αποδέσμευση του Ομίλου από το Joint Venture, θα δώσει στα επόμενα χρόνια την ευκαιρία 
στον Όμιλο να συνάψει συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού, οι θα επιθυμούσαν την αξιοποίηση 
του δικτύου και της τεχνογνωσίας του Ομίλου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες του 
εξωτερικού. 

Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι με την αποδέσμευση από το Joint Venture ανοίγονται 
απεριόριστες δυνατότητες για την επέκταση και ανοδική πορεία του Ομίλου, ενώ η υφιστάμενη 
κερδοφορία του Joint Venture, θα μπορέσει άμεσα να αντικατασταθεί κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 150%, από δραστηριότητες απολύτως συμβατές με τις στρατηγικές δραστηριότητες 
του Ομίλου. 
 

Όμιλος Σαράντη 

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη 
αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό 
αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε απλές και όμορφες λύσεις που 

 



φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη, που δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η 
δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & 
φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Πορτογαλία, Σλοβενία και Ουκρανία– ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το 
αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 


