
 

 

 

Δηαιπικέρ εξελίξειρ ζε κλάδο ηποθίμων-ποηών και ςπηπεζιών ςγείαρ ζηο Δμιπάηο ηος Abu Dhabi 

 

Α. Σύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν νηθνλνκηθόο Τύπνο, ν κεγάινο επηρεηξεκαηηθόο όκηινο ηνπ Abu 

Dhabi Agthia Group, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ & πνηώλ θαη απνηειεί έλαλ από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ηνπ ελ ιόγσ θιάδνπ ζην ρώξν ηεο Μ. Αλαηνιήο, θαηέγξαςε θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 117 

εθαη. Dirham (AED) θαηά ην 2020 (πιεζίνλ ησλ $32 εθαη.). Όπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

παξειζόληνο έηνπο ν όκηινο Agthia εμαγόξαζε εηαηξείεο ζην Κνπβέηη θαη ηελ Ινξδαλία, ελώ απνξξόθεζε ηνλ -

επίζεο εκηξαηηλό- όκηιν Al Foah, εθ ησλ θνξπθαίσλ ζε παγθόζκην επίπεδν βηνκεραληώλ ηππνπνίεζεο & 

ζπζθεπαζίαο ρνπξκάδσλ. Τα έζνδα ηνπ νκίινπ Agthia ην 2020 αλήιζαλ εμάιινπ ζε AED2,06 δηζ. ($560,9 

εθαη.), απμεκέλα θαηά 1,1% έλαληη ηνπ 2019, θπξίσο σο απνηέιεζκα επηηπρώλ κεηαβνιώλ ζηε ζηξαγεηηθή ηεο 

εηαηξείαο κε επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηεο ζην ρώξν ησλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ, θαζώο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ νκίινπ, ην 55% ησλ εζόδσλ ηνπ ην 2020 

πξνήιζε από πσιήζεηο θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ (λεξά, πνηά θαη ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα), ελώ ην ππόινηπν 

από πσιήζεηο πξντόλησλ ηνπ αγξνβηνκεραληθνύ ζθέινπο ηνπ, θπξίσο αιεύξσλ θαη δσνηξνθώλ. Οη πσιήζεηο 

λεξώλ θαη πνηώλ θαηέγξαςαλ ην 2020 αύμεζε θαηά 7,8%, νη πσιήζεηο ηξνθίκσλ ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 32%, 

ελώ εθείλεο αιεύξσλ & δσνηξνθώλ απμήζεθαλ θαηά 4,9% έλαληη ηνπ 2019.   

 

Β. Οηθνλνκηθά δεκνζηεύκαηα αλέθεξαλ επίζεο όηη ν εδξεύσλ ζην Abu Dhabi θξαηηθόο βηνκεραληθόο όκηινο 

ADQ (πξώελ Abu Dhabi Developmental Holding Company) ζπκθώλεζε λα πξνβεί ζε ζπγρώλεπζε δύν 

εηαηξεηώλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο πξνο ηνλ θιάδν πγείαο πνπ αλήθνπλ ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ –ζπγθεθξηκέλα 

ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ Rafed θαη Union71- θαη ελ ζπλερεία ζηελ απνξξόθεζε απηώλ από ηνλ -εδξεύνληα ζην 

Dubai- κεγάιν εγρώξην ηαηξηθό όκηιν Pure Health. Βάζεη ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, ε ADQ ζα εθρσξήζεη ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ δύν αλσηέξσ εηαηξεηώλ ζηνλ όκηιν Pure Health, έλαληη απόθηεζεο κεηνρηθνύ κεξηδίνπ ζε 

απηόλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιόγσ ζπλαιιαγήο, ν όκηινο Pure Health ζα απνηειεί πιένλ πγεηνλνκηθή 

πιαηθόξκα πνπ ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζην ρώξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

ηόζν ζε λνζνθνκεία θαη θαζεηνπνηεκέλεο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, όζν θαη ζε θξαηηθνύο θνξείο. Η ελ ιόγσ 

εηαηξηθή ζπλαιιαγή αλακέλεη ζρεηηθέο εγθξίζεηο από αξκόδηα θπβεξλεηηθά όξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί. Σεκεηώλεηαη όηη ε Pure Health δηαρεηξίδεηαη δίθηπν θιηληθώλ, δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ θαη 120 

ηαηξηθώλ εξγαζηεξίσλ ζηα ΗΑΕ, ζπληζηώληαο ηνλ κεγαιύηεξν «παίθηε» ζηνλ ηνκέα εξγαζηεξίσλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Κόιπνπ.  
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