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EDITORIAL: Η σιωπή είναι χρυσός

SECRET RECIPE: Το Golden Boy σε νέες περιπέτειες

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η ακτινογραφία των προστατευόμενων προϊόντων 

– Ωφελούνται τα ελληνικά;

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συστήνει... ειδική ομάδα κρούσης  

για τα supermarkets

• WATERFALL CAPITAL INVESTORS
Μπαίνει στην αγορά της τομάτας  

με επένδυση €30 εκατ.

• ΝΙΕLSEN IQ
Μειωμένος ο δείκτης καταναλωτικής  

εμπιστοσύνης στην Ελλάδα
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• WATERFALL CAPITAL INVESTORS

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ €30 ΕΚΑΤ.
Την είσοδό της στον κλάδο τροφίμων και 
ποτών στη χώρα μας ετοιμάζει η Waterfall 
Capital Investors, μέσω της 100% θυγατρι-
κής της, Bellamia Farms.
Πρόεδρος της Bellamia είναι ο Δημήτρης 
Μηλιάκος, πρώην Διοικητής της Αγροτικής 
Τράπεζας Ελλάδος, ενώ καθήκοντα Διευθύ-
νοντος Συμβούλου έχει αναλάβει ο Σταύρος 
Ταμπάογλου, πρώην CEO της ΑΤΕ Τεχνικής 
Πληροφορικής, εταιρεία του ομίλου ΑΤΕ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ €30 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ 
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες 
του FnB Daily, η Bellamia έχει έρθει σε επι-
κοινωνία την ΕΤΑΔ, με την οποία έχει συμ-
φωνήσει να μισθώσει 255 στρέμματα, στην 
περιοχή της Λαμίας, προκειμένου να ανα-
πτύξει υποδομές καθετοποιημένης παρα-
γωγής τριών ειδών υδροπονικής τομάτας.
Συγκεκριμένα προγραμματίζει την κατα-
σκευή θερμοκηπίου 160 στρεμμάτων και 
υποδομές παραγωγής, καλλιέργειας και συ-
σκευασίας τοματικών προϊόντων, επένδυση 
της τάξης των €30 εκατ.
Όπως πληροφορούμαστε, η εταιρεία, που 
ιδρύθηκε εντός του 2020, έχει ήδη ξεκινήσει 
και υλοποιεί την επένδυση, που αναμένεται 
να δημιουργήσει 170 μόνιμες θέσεις εργασί-
ας στην περιοχή.

TΡΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
- ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Waterfall 
Capital Investors με έδρα το Delaware των 
ΗΠΑ, είναι απόλυτα έτοιμη να μπει στην ελ-

ληνική αγορά, κίνηση που μεθόδευε από το 
2018, όταν βρισκόταν σε συζητήσεις με τον 
όμιλο Ευθυμιάδη, προκειμένου να αναλάβει 
τη διανομή των προϊόντων της Lucia στην 
ελληνική αγορά, όπως είχε αποκαλύψει το 
FnB Daily.
Πλέον, υλοποιώντας την καθετοποιημέ-
νη μονάδα στην Λαμία, η Bellamia ετοιμά-
ζεται να μπει στα ελληνικά supermarkets, 
αλλά και σε αγορές του εξωτερικού, εστιά-
ζοντας για αρχή στα Βαλκάνια και στην Ανα-
τολική Ευρώπη με τρείς κωδικούς, μεγαλό-

καρπη σε τελάρο και συσκευασμένες τσαμπί 
και cherry.

INFO – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ανά έτος)

Μεγαλόκαρπη: 5 εκατ. kg
Τσαμπί: 3,5 εκατ. kg

Cherry: 700 χιλ.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ 8,8MW
Όπως πληροφορούμαστε η εταιρεία στοχεύ-
ει, μέσα από την παραγωγή, να διασφαλίσει 
σταθερή ποιότητα προϊόντων, συνδυασμέ-
νη με "απόλυτα προδιαγεγραμμένη παρα-
γωγή", μη εξαρτημένη από κλιματολογικές 
συνθήκες.
Επιπλέον, η εγκατάσταση, εκτός από το θερ-
μοκήπιο, διαθέτει και μονάδα συμπαρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής 
υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), ισχύος 8,8MW, 
μέσω της οποίας προβλέπεται η παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα η 
δέσμευση της εκλυόμενης θερμότητας και 
διοξειδίου του άνθρακα προς όφελος του 
θερμοκηπίου.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ Η ΛΑΜΙΑ
Η Λαμία αποτελεί περιοχή στρατηγικής ση-
μασίας για την εταιρεία, καθώς της δίνει τη 
δυνατότητα να προσεγγίσει όλα τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, ενώ εξυπηρετεί και το δίκτυο 
των εξαγωγών.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Δημήτρης Μηλιάκος, Πρόεδρος, Bellamia Farms

• GRENADE

ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 
GRENADE ENERGY
Τη σειρά Grenade Energy εμπλουτίζει το brand διατροφής Grenade, 
προσθέτοντας τρεις νέες γεύσεις στο portfolio γεύσεων, οι οποίες, 
πρόκειται να τοποθετηθούν στις αλυσίδες Tesco, Motor Fuel Group, 
GAP και Amazon στις 15 Απριλίου. Τα ποτά Grenade Energy δεν πε-
ριέχουν ζάχαρη, έχουν μηδενικές θερμίδες και φυτικά συστατικά, 
ηλεκτρολύτες και βιταμίνες Β και θα διατίθενται προς £1,99.

INFO – ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
Cherry Bomb

Sun of a Beach
Berried Alive


