Image not found or type unknown

https://www.metaforespress.gr

Μαρινόπουλος: Το Plan B, η Σκλαβενίτης και ο
χρόνος που τελειώνει
2016/07/24 19:33 στην κατηγορία LOGISTICS

“Η κλεψύδρα της Μαρινόπουλος αδειάζει. Χωρίς ενδιάμεση χρηματοδότηση δεν είναι
σίγουρο ότι θα καταφέρει να φθάσει μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου (σ.σ. τότε συζητείται
η κύρια αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99)”, έλεγε χθες στο Capital.gr, πηγή με
γνώση των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απαιτούνται περί τα 100 εκατ. ευρώ μηνιαίως για να
έχουν τα καταστήματα αποθέματα προϊόντων και περί τα 20 εκατ. ευρώ, επίσης
μηνιαίως,

για

την

πληρωμή

των

εργαζομένων

και

των

μισθωμάτων

των

καταστημάτων.
“Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα τότε η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για
την επόμενη ημέρα της αλυσίδας δεν θα έχει νόημα γιατί δεν θα υπάρχει επόμενη
ημέρα”, έλεγε άλλη πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.
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Ήδη εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας τα καταστήματα παρουσιάζουν σοβαρές
ελλείψεις σε προϊόντα, οι καταναλωτές είναι είδος προς εξαφάνιση ενώ αρκετοί
ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία μισθώνουν στη Μαρινόπουλος έχουν διαταγές
απόδοσης ακινήτων.

Σε μια προσπάθεια να ανακοπεί αυτό το κύμα εξώσεων πραγματοποιήθηκε χθες
συνάντηση εργασίας ανάμεσα στο προεδρείο της ΠΟΜΙΔΑ με αρμόδια διοικητικά
στελέχη της Μαρινόπουλος, με αντικείμενο την τύχη των μισθωτικών συμβάσεων.
Το τι τελικά θα αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες, υπολογίζεται ότι είναι περισσότεροι από
300, θα φανεί το προσεχές διάστημα και θα καθορίσει εν πολλοίς και την τύχη της
αλυσίδας. Και αυτό διότι μια από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Σκλαβενίτης για
τη συμμετοχή της στη διάσωση της Μαρινόπουλος είναι η διατήρηση των
υφιστάμενων λειτουργιών και του δικτύου καταστημάτων του χειμαζόμενου ομίλου.
Χθες πάντως ανέστειλαν τη λειτουργία τους 2 καταστήματα χονδρικής που φέρουν
την επωνυμία Terra Creta τα οποία ανήκουν στον όμιλο Μαρινόπουλο, με βάση πηγές
του ομίλου, 3 σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς.
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα πάντα με πηγές από τη Μαρινόπουλος έχει να κάνει με
στρατηγική απόφαση της αλυσίδας να διοχετευθούν τα προϊόντα των συγκεκριμένων
καταστημάτων στο δίκτυο της λιανικής.
Εν αναμονή της απάντησης των Τραπεζών στην πρόταση Σκλαβενίτη
Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τηΣκλαβενίτης, αυτές με βάση τις
πληροφορίες που υπάρχουν, συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Οι Τράπεζες οι οποίες
έχουν στα χέρια τους την πρόταση τηςΣκλαβενίτηςδεν έχουν ακόμη απαντήσει ενώ
εκτιμάται ότι δεν θα οριστικοποιηθεί κάτι εντός της εβδομάδας.
Εν τω μεταξύ όπως πληροφορήθηκε το Capital.gr, το λογιστήριο της Μαρινόπουλος
φέρεται να έχει ζητήσει από προμηθευτές της τις καρτέλες με τις οφειλές που είχε
προς αυτούς έως τις 31 Μαΐου.
Τι προβλέπει το Plan B
Την ίδια ώρα εκτός από την πρόταση της Σκλαβενίτης, σύμφωνα με πληροφορίες,
έχει κατατεθεί ένα άλλο σχέδιο (Plan B) στις τράπεζες για τη διάσωση της
Μαρινόπουλος. Τραπεζικές πηγές ανέφεραν στο Capital.gr πως το συγκεκριμένο
σχέδιο προβλέπει το “σπάσιμο” και την “πώληση” του δικτύου της Μαρινόπουλος σε
μεγάλους παίκτες της αγοράς, αλλά και σε περιφερειακές αλυσίδες, κάποιες εκ των
οποίων φέρεται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
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Επίσης, προβλέπει “κούρεμα” των οφειλών που έχει η αλυσίδα στους προμηθευτές
της αλλά αυτό να μην υπερβαίνει το 30% και να μην γίνει οριζόντια. Το συγκεκριμένο

σχέδιο εστιάζει στηδιάσωση των μικρομεσαίων ελληνικών παραγωγικών
προμηθευτών της Μαρινόπουλος για να αποτραπεί domino effect.
Ως πρώτο βήμα προβλέπεται οι αλυσίδες που θα αναλάβουν κομμάτια του δικτύου να
αναλάβουν και τα αναλογούντα χρέη της Μαρινόπουλος, να γίνει άμεση αποπληρωμή
του κόστους παραγωγής, (υλικά και εργατικό κόστος) προς τους προμηθευτές και σε
βάθος χρόνου να ξεκινήσει η αποπληρωμή των παλαιών οφειλών. Σε άλλο σημείο του
σχεδίου αναφέρεται πως οι Τράπεζες θα πρέπει να μετατρέψουν τον βραχυπρόθεσμο
δανεισμό των προμηθευτών σε μακροπρόθεσμο.
Η απάντηση της Μαρινόπουλος
Η χθεσινή ημέρα είχε ενδιαφέρον για έναν ακόμη λόγο. Την επανεμφάνιση στο
προσκήνιο της πλευράς Μαρινόπουλου σε ρόλο ρυθμιστή των εξελίξεων. Στην
ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΠΟΜΙΔΑμετά τη συνάντηση εργασίας που είχε με
αρμόδια διοικητικά στελέχη της αλυσίδας αναφέρεται χαρακτηριστικά:
“Από την πλευρά της εταιρείας Μαρινόπουλος, τονίστηκε ότι στόχος της είναι να
διατηρήσει το πανελλήνιο δίκτυό της, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους
στρατηγικούς εταίρους, ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της και να αποπληρώσει
σταδιακά τις υφιστάμενες οφειλές της προς τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών,
παράλληλα με τις νέες.”

