
Εξαγορά τουρκικής εταιρείας από ελληνική εταιρεία Veltia Labs for Life 

Την 26 Αυγούστου 2021, υπεγράφη, στην Κωνσταντινούπολη, συμφωνία εξαγοράς 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του εργαστηρίου STA Kalite Kontrol, με έδρα την 
Μερσίνη της Τουρκίας, από τον Όμιλο Εργαστηρίων «VELTIA Labs for Life», με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη (http://veltialabs.gr). Τη συμφωνία υπέγραψε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας, κ. Ευθ. Ευθυμιάδης. 

H «VELTIA Labs for Life» εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων 
εργαστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, τη βιομηχανία 
τροφίμων και ζωοτροφών, την προστασία του περιβάλλοντος και τις μελέτες αγρού. 
Από το 2019 αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου εργαστηρίων «Tentamus» μετά 
την επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας του ομώνυμου πολυεθνικού ομίλου 
εργαστηρίων με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας και της ελληνικής εταιρείας 
«Agrolab RDS» του Ομίλου Ραιδεστός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. H συμφωνία 
προέβλεπε τη διατήρηση του ελληνικού μάνατζμεντ, με ταυτόχρονη σημαντική 
αύξηση της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας, μέσω στοχευμένων εξαγορών ή 
και δημιουργίας νέων εργαστηριακών εγκαταστάσεων στη ΝΑ Ευρώπη και την 
Τουρκία, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία του Ομίλου Ραιδεστός και τη 
μακρόχρονη παρουσία του στην περιοχή, μέσω και των υπολοίπων εταιρειών του 
ομίλου. 

Σήμερα, η «VELTIA Labs for Life» δραστηριοποιείται σε Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα και Βόλο), Κύπρο και Βουλγαρία, ενώ η απόκτηση του εργαστηρίου STA 
Kalite Kontrol αποτελεί δεύτερο σημαντικό βήμα επέκτασης της παρουσίας της στην 
Τουρκία, μετά τη λειτουργία θυγατρικής στην Αττάλεια, το 2019. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της εταιρείας, η «VELTIA Labs for 
Life» προσδοκά η συγκεκριμένη συνεργασία στην Τουρκία να οδηγήσει άμεσα και σε 
επιπλέον επενδύσεις στη χώρα σε επιλεγμένα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα, για 
την περαιτέρω διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της. Όπως 
σημειώνεται στο ίδιο, με δεδομένη την αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου 
Εργαστηρίων της «Tentamus» σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συνδυασμό με την 
απόφαση για ανάπτυξη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μόνον μέσω της 
«VELTIA Labs for Life», η συγκεκριμένη απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας 
μεγάλης αναπτυξιακής πορείας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης από τη «VELTIA 
Labs for Life». 


