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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στην αγορά της μπύρας επενδύει η Attica Ventures 

 
Την έβδομη κατά σειρά επένδυσή της ολοκλήρωσε η Attica Ventures, στην εταιρία Craft, την 
πρώτη και μεγαλύτερη μικροζυθοποιϊα που λειτουργεί στην Ελλάδα.  
 
Η Craft ξεκίνησε την πορεία της το 1997 με τα πρώτα και μοναδικά στην Ελλάδα εστιατόρια-
ζυθοποιεία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Χαλάνδρι εξοπλισμένα με μονάδες παραγωγής μπύρας 
που βρίσκονται μέσα στον χώρο φέρνοντας έτσι τον θεσμό της μικροζυθοποιίας μέσα στην πόλη και 
κυριολεκτικά σε άμεση επαφή με το κοινό και τους λάτρεις της ποιοτικής μπύρας.  Η θετική 
ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου για τις φρέσκιες μπύρες μικρής παραγωγής οδήγησαν την Craft 
στην ίδρυση ενός πρότυπου εργοστασίου ζυθοποιίας στην Παιανία το 2003 με σκοπό την παραγωγή και 
διάθεση ποιοτικής βαρελίσιας μπύρας σε επιλεγμένα café, εστιατόρια και bar σε όλη την Ελλάδα, 
έχοντας σήμερα ένα δίκτυο με περισσότερα από 700 σημεία πώλησης.  
 
 Όλα τα συστατικά, η βύνη, ο λυκίσκος, η μαγιά, είναι φυσικά, αγνά, και ειδικά επιλεγμένα για 
τον κάθε τύπο μπύρας. Δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετες ουσίες όπως επιταχυντές ζυμώσεως και 
σταθεροποιητές αφρού, ούτε συντηρητικά και άλλα χημικά πρόσθετα. Η μπύρα παραμένει ζωντανή, 
αγνή και απολαυστική γιατί όπως και το φρέσκο ψωμί του φούρνου είναι ένα φυσικό προϊόν 
γεμάτο άρωμα και γεύση που διατηρούνται στην μικρή παραγωγή ενώ χάνονται σε μεγάλο 
βαθμό με την τυποποίηση και την υπερβολική σταθεροποίηση της μαζικής παραγωγής. 
 
Η εταιρία έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις πάνω από 4 εκ. ευρώ μέχρι σήμερα και αναμένει τζίρο 3 εκ. 
ευρώ για το 2007 και 5 εκ. ευρώ για το 2008 με αντίστοιχα προ φόρων κέρδη 100.000 ευρώ και 
300.000 ευρώ.  Με τη συνδρομή των κεφαλαίων της Attica Ventures η εταιρία ξεκινάει ένα 
νέο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους € 5,6 εκ. το οποίο περιλαμβάνει εγκατάσταση 
υπερσύγχρονου εμφιαλωτηρίου δυναμικότητας 10.000 φιαλών/ώρα και εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας 
βιομηχανικής εγκατάστασης παραγωγής μπύρας. 
 
Με τις επενδύσεις αυτές η Craft εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο της εμφιαλωμένης μπύρας με στόχο 
όπως χαρακτηριστικά τόνισε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Craft κ. Εμμανουηλίδης «όπως και 
στον κλάδο του κρασιού και σε πολλούς άλλους κλάδους τα τελευταία χρόνια έτσι και στην μπύρα η 
γνώση και το μεράκι της μικρής παραγωγής θα κερδίσουν έδαφος και θα συμβάλλουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση με νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας που είναι έντονα διαφοροποιημένα και θα κερδίζουν την 
μάχη του ανταγωνισμού στον κλάδο της ζυθοποιίας».   
 
Με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει τα έξι διαφορετικά είδη μπύρας της Craft θα βρίσκονται στα 
ράφια των supermarket και των χώρων εστίασης μέσα στην Άνοιξη, προσφέροντας μια 
ξεχωριστή ποιοτικά αλλά και αισθητικά πρόταση στους λάτρεις της μπύρας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το 
γεγονός ότι ο διάσημος Σουηδός γευσιγνώστης Paul Samuelsson επέλεξε την μπύρα Craft ως 
την καλύτερη ελληνική μπύρα. 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ATTICA VENTURES 
 
 
Σχετικά με την ATTICA VENTURES: Η Attica Ventures Α.Ε. (http://www.attica-ventures.gr) 
ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003, ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Attica Bank και έχει σαν 
αντικείμενο την Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ). Η Attica Bank 
είναι η πρώτη τράπεζα που συμμετέχει σε ΑΚΕΣ και δημιούργησε εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία 
διαχείρισης ΑΚΕΣ, με τη συμμετοχή και του ΤΑΝΕΟ. H Attica Ventures έχει πραγματοποιήσει 7 
επενδύσεις σε ελληνικές ΜΜΕ τις mastihashop, Doppler, Performance Technologies, e-Global, Antcor και 
ΕΝΕΠ. Ήδη η εταιρία mastihashop θα διαπραγματεύεται από 28-2-2008 στην ΕΝ.Α μετά από 
την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 2.114.600 ευρώ που  

http://www.attica-ventures.gr/


 
 
πραγματοποιήθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών. 
Στην αύξηση αυτή συμμετείχαν με αξιοσημείωτα ποσοστά σημαντικοί ιδιώτες και θεσμικοί 
επενδυτές όπως η εισηγμένη εταιρία Κορρές, ο εφοπλιστής Βενιάμης, τα αμοιβαία κεφάλαια 
Δίας και Αττική ΑΕΔΑΚ, και ο Γ. Σαρόγλου. Ήδη από προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου 
συμμετέχουν ήδη στην εταιρία η Attica Ventures με ποσοστό 28,4% και ο όμιλος Τσάκου με 
ποσοστό 5,7%. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία 
κατάθεσης του φακέλου της εταιρίας Doppler για την είσοδο της εταιρίας στην ΕΝ.Α.  
 
Σχετικά με την Craft: Η Craft (http://www.craft.gr) είναι η πρώτη ελληνική μικροζυθοποιϊα που 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1997 και παράγει μπύρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την φιλοσοφία και 
το μεράκι της μικρής παραγωγής. 

http://www.performance.gr/

