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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ο Όµιλος Folli Follie ανακοινώνει µια παγκόσµια στρατηγική συνεργασία µε τον 

Όµιλος Fosun International 

Ο Όµιλος Fosun International  θα αποκτήσει το 9,5% των µετοχών του Οµίλου 

Folli Follie µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που θα προκύψει µετά από αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου  

 

Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 - Ο Όµιλος Folli Follie που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικού 

εµπορίου µε παγκόσµια παρουσία, και ο Όµιλος Fosun Int’l (Fosun, 00656HK), µια µεγάλη 

εταιρεία µε έδρα την Κίνα και µε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιο της, µαζί 

µε τη θυγατρική της, αποφάσισαν να γίνουν µέτοχοι του Οµίλου Folli Follie και να αποκτήσουν 

συνολικά το 9,5% του αυξηµένου µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου σε συνέχεια της έκδοσης 

νέων µετοχών µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, η Fosun και η θυγατρική της, 

που θα αποκτήσουν τις νέες µετοχές που θα εκδοθούν µετά από αυτή την ιδιωτική τοποθέτηση, 

θα γίνουν από κοινού ένας από τους µεγαλύτερους στρατηγικούς επενδυτές του Οµίλου Folli 

Follie.    

 

Ταυτόχρονα, οι δύο Όµιλοι ανακοινώνουν ότι σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά για την 

επιχειρηµατική τους ανάπτυξη στην Κίνα, καθώς και σε άλλα µέρη του κόσµου.  

 

Αυτή η συνεργασία, η οποία έχει αναπτυχθεί σε κλίµα εµπιστοσύνης και αµοιβαίων 

συµφερόντων, αναµένεται να προσδώσει σηµαντική προστιθέµενη αξία στους δύο οµίλους 

εταιρειών, τους πελάτες, τους εργαζοµένους και τους µετόχους.  

 

Ο κύριος Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Folli Follie, δήλωσε 

σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι για την στρατηγική συνεργασία µε τον Όµιλο Fosun 

International, ο οποίος αποτελεί τον ιδανικό σύµµαχο για τον Όµιλο Folli Follie.  Είµαστε 

πεπεισµένοι ότι τόσο η Folli Follie όσο και η Fosun έχουν να αποκοµίσουν πολλά από αυτή την 
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στρατηγική συµµαχία, που έρχεται να ενώσει την επιχειρηµατική τεχνογνωσία και τη 

διορατικότητα δύο µεγάλων Οµίλων. Η προστιθέµενη αξία που προκύπτει από αυτή τη 

συνεργασία θα είναι σηµαντική και προσοδοφόρα, καθώς και οι δύο Όµιλοι πρόκειται να 

επωφεληθούν αµοιβαία: Ο Όµιλος Folli Follie ισχυροποιώντας περαιτέρω την ήδη σηµαντική 

του παρουσία στην κινεζική και άλλες ασιατικές αγορές, και ο Όµιλος Fosun αξιοποιώντας την 

εµπειρία του Οµίλου Folli Follie στην ταξιδιωτική λιανική, τον τουρισµό και το λιανεµπόριο. Η 

επόµενη µέρα αυτής της στρατηγικής συµµαχίας θα σηµάνει και την ανταλλαγή της βαθιάς 

γνώσης των δύο Οµίλων για τις αγορές τους, καθώς και την επιδίωξη των άµεσων στρατηγικών 

τους στόχων. Ευελπιστούµε ότι αυτή η σηµαντική συµµαχία θα βρει συνεχιστές, που θα 

επεκτείνουν και θα ενδυναµώσουν τη συνεργασία ανάµεσα σε ελληνικές και κινεζικές 

επιχειρήσεις».  

 

Κίνα: µια σηµαντική αγορά για τη στρατηγική ανάπτυξη του Οµίλου Folli Follie  

Ο Όµιλος Folli Follie θεωρεί την καταναλωτική αγορά της Κίνας µια αγορά στρατηγικής 

σηµασίας για την µελλοντική του ανάπτυξη, καθώς αυτή αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς, 

βασιζόµενη στην ισχυρή οικονοµική της ανάπτυξη και την στήριξη της κυβέρνησης για µια 

οικονοµία βασιζόµενη σε ίδιες (εγχώριες) δυνάµεις. 

 

Με την αναδιάρθρωση την παγκόσµιας οικονοµίας, το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της 

Κίνας έχει προσελκύσει αυξηµένο ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, ο προσανατολισµός της κινεζικής 

οικονοµίας προς αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και εκ των έσω ανάπτυξης αναµένεται να 

δηµιουργήσει πολλαπλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης 

κατανάλωσης ειδών πολυτελείας και επώνυµων προϊόντων.  

 

Στην πολλά υποσχόµενη αγορά της Κίνας, ο Όµιλος Folli Follie, διανέµοντας τις ιδιόκτητες 

µάρκες Folli Follie και Links of London στον τεράστιο πληθυσµό της χώρας, στοχεύει να κάνει 

την Κίνα µια από τις µεγαλύτερες της αγορές και να γίνει ένας από τους κυρίαρχους Οµίλους 

µόδας και αξεσουάρ στη χώρα.  
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Επενδυτικοί στόχοι της Fosun υπήρξαν πάντα κλάδοι και κεφάλαια που συµβαδίζουν µε τις 

αναπτυξιακές τάσεις της Κίνας και την καταναλωτική αύξηση. Η Fosun πιστεύει σθεναρά ότι η 

συνεργασία µε τον Όµιλο Folli Follie θα συµβάλει στην παροχή αγαθών µόδας υψηλής 

ποιότητας στους Κινέζους καταναλωτές, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους 

συνεταίρους να µοιραστούν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες της Κίνας.   

 

Ο Όµιλος Folli Follie πιστεύει πως η στρατηγική επέκτασης στην Κίνα θα ενισχυθεί και θα 

επιταχυνθεί µέσω της εµπειρίας και εξειδίκευσης της Fosun στον κλάδο του λιανικού εµπορίου 

και της αξιοποίησης των δικτύων του Οµίλου.  Η δυναµική ανάπτυξης για τις µάρκες Folli Follie 

και Links of London είναι ουσιαστική, καθώς η διείσδυση του Οµίλου Folli Follie στην κινεζική 

αγορά έχει ξεκινήσει πρόσφατα.  

 

Η Επένδυση της Fosun στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου Folli Follie  

Στο πλαίσιο µια τέτοιας στρατηγικής συνεργασίας, η Fosun µαζί µε τη θυγατρική της, σκοπεύει 

στην απόκτηση του συνόλου των µετοχών του Οµίλου Folli Follie που θα εκδοθούν, και 

αντιστοιχούν στο 9,5% του νέου, µετά την αύξηση, συνολικού µετοχικού κεφαλαίου του Οµίλου 

Folli Follie, αποσκοπώντας να προάγει την µακροπρόθεσµη στρατηγική του Οµίλου Folli Follie 

και να γίνει µέτοχος αναφοράς στον Όµιλο Folli Follie. Επίσης, ο Όµιλος Fosun θα 

εκπροσωπείται µε ένα µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου Folli Follie. 

 

Η Fosun επενδύει στον Όµιλο Folli Follie προκειµένου να γίνει στρατηγικός εταίρος και ένας 

από τους µεγαλύτερους µετόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής της 

Folli Follie.  

H Credit Agricole – CIB και η Εmporiki Bank λειτούργησαν ως οικονοµικοί σύµβουλοι του 

Οµίλου Folli Follie. 

 

Εταιρικά Προφίλ: 

Ο Όµιλος FOLLI FOLLIE (FF Group) είναι µια ηγετική δύναµη στον κόσµο της µόδας που δραστηριοποιείται σε 

περισσότερες από 28 χώρες. Ο Όµιλος FOLLI FOLLIE (FF Group) σχεδιάζει, παράγει και διανέµει σε παγκόσµιο 
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επίπεδο ιδιόκτητες µάρκες: την Folli Follie και τη βραβευµένη βρετανική εταιρεία κοσµηµάτων, Links of London. Ο 

Όµιλος δραστηριοποιείται κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα στον τοµέα της ταξιδιωτικής λιανικής (travel retail) – 

µέσω των Hellenic Duty Free Shops (Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών) – και ταυτόχρονα διατηρεί µια δυναµική 

παρουσία στο χώρο λιανικής και χονδρικής πώλησης στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά των Βαλκανίων. 

Τα καταστήµατα “Factory Outlet”, αλλά και τα “Attica” πολυκαταστήµατα αποτελούν τα µεγαλύτερα ιδιόκτητα 

κανάλια διανοµής και σηµεία λιανικής πώλησης του Οµίλου στην Ελλάδα, ενώ µάρκες όπως Ermenegildo Zegna, 

Juicy Couture, Converse, Samsonite και Harley-Davidson ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Οµίλου.    

Με δυναµική δοµή και εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ο Όµιλος FOLLI FOLLIE καλύπτει µε τα προϊόντα του όλες τις 

ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, από την παιδική ηλικία µέχρι την ενήλικη ζωή. 

Ο Όµιλος FOLLI FOLLIE δηµιουργεί µόδα σε παγκόσµιο επίπεδο και διαθέτει εδραιωµένη παρουσία µε πάνω από 

700 σηµεία πώλησης παγκοσµίως, ενώ παράλληλα απασχολεί περισσότερα από 5.900 άτοµα ανά τον κόσµο. 

 

 

Fosun, ο στρατηγικός συνεργάτης του Οµίλου Folli Follie για την Κίνα  

Ο Όµιλος Fosun ιδρύθηκε το 1994 από 4 αποφοίτους  του Fudan University, ενός από τα πιο σηµαντικά 

Πανεπιστήµια στην Κίνα. Η µητρική εταιρεία του Οµίλου Fosun, η Fosun, εισήχθηκε στο χρηµατιστήριο του Χονγκ-

Κονγκ το 2007. Τώρα η Fosun διαθέτει επενδύσεις στον φαρµακευτικό κλάδο, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, 

στην χαλυβουργική, στην µεταλλουργία, στο λιανικό εµπόριο και στις στρατηγικές επενδύσεις, µε ετήσια έσοδα 

πάνω από 44 δισεκατοµµύρια RMB το 2010 (περίπου € 4,5 δις). 

Η Fosun, που φηµίζεται για τη βελτιστοποίηση του management των εταιρειών που επενδύει, διατηρεί τον κύριο 

John Snow, πρώην Υπουργό Οικονοµικών των Η.Π.Α., ως σύµβουλο στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, και 

αναπτύσσει µια διεθνή πλατφόρµα επενδύσεων µε την ικανότητα να αξιοποιεί εγχώριους και διεθνείς πόρους 

προκειµένου να αναγνωρίσει παγκόσµιες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της Κίνας. 

Τον Μάρτιο του 2010, ο Όµιλος Fosun και ο Όµιλος Carlyle Group ξεκίνησαν µια κοινοπραξία, που αποτελεί την 

πρώτη του είδους της στην Κίνα. Τον Ιούνιο του 2010, η Fosun επένδυσε στα Club Med, τα παγκοσµίου φήµης 

resort, µε µετοχικό ποσοστό στο 9,5% βοηθώντας τα Club Med να αναπτύξουν σηµαντικά την επιχείρηση στην 

Κίνα µετά την επένδυση. Τον Ιανουάριο του 2011, η Fosun ανακοίνωσε την ίδρυση ενός ακόµα διεθνούς fund µε 

την  Prudential Financial Inc. Η Fοsun θεωρεί ότι αυτές οι κινήσεις παρέχουν µια πολύτιµη πλατφόρµα για ξένες 

και κινεζικές επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κίνα.   

 

 
 


