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Στρατηγική συνεργασία µεταξύ Folli Follie και Fosun International
Σε κλίµα αµοιβαίας συνεργασίας υπογράφηκε το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ του οµίλου Folli Follie και του
Fosun International, του µεγαλύτερου επενδυτικού οµίλου ιδιωτικών συµφερόντων της Κίνας, θέτοντας τις
βάσεις για τη στρατηγική συµµαχία των δύο πλευρών. Η εν λόγω συνεργασία έτυχε θερµής αποδοχής από
εκπροσώπους της κυβέρνησης, κυβερνητικούς και επαγγελµατικούς φορείς, καθώς και από τον
επιχειρηµατικό κόσµο, σε σηµερινή συνέντευξη Τύπου.

    Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υπουργός Επικρατείας και Επενδύσεων Χάρης Παµπούκης, ο οποίος
χαρακτήρισε συµβολική τη συνάντηση των δύο αυτών εξωστρεφών επιχειρήσεων. Υπογράµµισε ότι οι
κυβερνήσεις και των δύο χωρών έχουν εργαστεί συστηµατικά για τη δηµιουργία ενός φιλικού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τονίζοντας την αξία των δικτύων εκτός Ελλάδας, ιδιαίτερα στις
παρούσες συνθήκες.

    Τα θερµά µηνύµατα υποστήριξης αυτής της επιχειρηµατικής σύµπραξης µετέφερε, εκ µέρους του
υπουγείου Πολιτισµού και Τουρισµού, ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ), Νικόλας
Κανελλόπουλος. "Η συνεργασία των δύο οµίλων αποτελεί γέφυρα µεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, που
θα συµβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών και στη δηµιουργία αµφίδροµων θετικών
αποτελεσµάτων", επεσήµανε ο κ. Κανελλόπουλος, τονίζοντας ότι στόχος είναι να καταστεί η κινεζική
αγορά τουριστικός πυλώνας της Ελλάδας.

    Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις σηµαντικές ενέργειες, που έχουν γίνει, µε στόχο την
προσέλκυση των Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα, όχι µόνο για διακοπές, αλλά και για αγορές. Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, τα εγκαίνια της πτήσης, που συνδέει απευθείας το Πεκίνο µε την Ελλάδα,
κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

    Επισηµαίνεται ότι η Fosun International, µαζί µε τη θυγάτρική της, έγιναν µέτοχοι του οµίλου Folli Follie
και απέκτησαν συνολικά το 9,5% του αυξηµένου µετοχικού κεφαλαίου του οµίλου, σε συνέχεια της
έκδοσης νέων µετοχών, µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συνεργασία µεταξύ των δύο
πλευρών καθιστά τη Fosun και τη θυγατρική της από κοινού έναν από τους µεγαλύτερους στρατηγικούς
επενδυτές του οµίλου Folli Follie. Παράλληλα, η συµµαχία αυτή "µεταφράζεται" σε στενή συνεργασία των
δύο οµίλων για την επιχειρηµατική ανάπτυξή τους στην Κίνα, καθώς και σε άλλα µέρη του κόσµου.

    "Η Folli Follie, µέλος του οµίλου Folli Follie, έχει σχέσεις µε την Κίνα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή
περίπου 10 χρόνια. Σήµερα, η Folli Follie και η Links of London αριθµούν πάνω από 100 καταστήµατα στην
περιοχή, η οποία εντάσσεται δυναµικά στη στρατηγική για επιχειρηµατική ανάπτυξη του οµίλου Folli Follie",
δήλωσε ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, διευθύνων σύµβουλος του οµίλου. Σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτή η
συµµαχία θα επιφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, ισχυροποιώντας την παρουσία της Folli Follie στην Κίνα,
αλλά και την παρουσία της Fosun στην Ελλάδα.

    Από την πλευρά του, ο κ. Λιανγκ Σιντζούν, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του οµίλου Fosun,
πρόσθεσε: "Η Κίνα εξελίσσεται στη µεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσµου. Σε όλους τους τοµείς, η
κατανάλωση αγαθών πολυτελείας κινείται σε ένα εντυπωσιακό ετήσιο ρυθµό αύξησης (CARG), που αγγίζει
το 25%, τα τελευταία τρία χρόνια, αριθµός πολύ πιο εντυπωσιακός από την ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Κίνα.
Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του BCG, η Κίνα θα γίνει η µεγαλύτερη καταναλωτική αγορά, ξεπερνώντας και
την Ιαπωνία, µέχρι το 2015".

    Μετά το πέρας της συνέντευξης, ο κ. Κουτσολιούτσος, απαντώντας σε ερώτηση δηµοσιογράφου,
δήλωσε ότι από τα κεφάλαια, που θα αντληθούν από τη Fosun, θα αξιοποιηθούν τόσο για την ανάπτυξη
όσο και για το δανεισµό του οµίλου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει βλέψη για εισαγωγή στο
Χρηµατιστήριο της Σανγκάης.


