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Η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει την εξαγορά της εταιρίας ERGOTRAK Α.Ε. θυγατρικής 
της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
 
Η ολοκλήρωση της πώλησης θα πραγµατοποιηθεί µε την έγκρισή της από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού και τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. Η έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων 
αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο επόµενο τρίµηνο. Το τίµηµα της πώλησης ανέρχεται σε 
€7.500.000 και θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης. 
 
H Ergotrak A.E. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανοµέας στην Ελλάδα των 
εµπορικών σηµάτων Cummins (κινητήρες Diesel και ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη), Case 
(µηχανήµατα έργων), Ausa (µικρά µηχανήµατα έργων), Linde (ανυψωτικά και µηχανήµατα 
διακίνησης φορτίων), Compair (αεροσυµπιεστές) και Hitachi (µηχανήµατα ορυχείων). Τα 
κεντρικά γραφεία και το κέντρο διανοµής ανταλλακτικών βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ η εταιρεία 
διαθέτει νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης και 
υποκατάστηµα στο Ηράκλειο.  
 
Από το 2003 η Ergotrak Α.Ε. έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία 
και τη Σερβία µέσω θυγατρικών εταιρειών. Σε ενοποιηµένο επίπεδο, το 2007 παρουσίασε κύκλο 
εργασιών €25.803.000 και κέρδη προ φόρων €450.000, ενώ το προσωπικό της είναι 105 
άτοµα.  
 
Με την εξαγορά αυτή, η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., εισέρχεται δυναµικά στην αγορά των 
µηχανηµάτων έργων και των βιοµηχανικών προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας εταιρείες από τις 
πλέον αναγνωρισµένες διεθνώς για την ποιότητα των προϊόντων τους. 
 
Επιπρόσθετα, αναµένονται σηµαντικές συνέργιες µε την Panergon A.E. θυγατρική της 
Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και αποκλειστικό αντιπρόσωπο των φορτηγών DAF και Ford Trucks, των 
λεωφορείων TEMSA και των αγροτικών µηχανηµάτων Landini και Valpadana, όπου 
κατατάσσεται στην 1η θέση της αγοράς γεωργικών τρακτέρ µε συνολικό µερίδιο αγοράς 17%. 
 
Με πρόβλεψη για το 2008, αθροιστικά κύκλου εργασιών  €75.000.000 από τις θυγατρικές 
Ergotrak Α.Ε. και Panergon Α.Ε., η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. ενισχύεται σηµαντικά στον κλάδο των 
επαγγελµατικών και βιοµηχανικών οχηµάτων και µηχανηµάτων, µε στρατηγικό στόχο µιας από 
τις πρώτες θέσεις της αγοράς µέσα στην επόµενη τριετία. 
 
Τέλος, αναφέρεται ότι στο µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό της Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. 
συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη της Ergotrak A.E. στις αναφερόµενες βαλκανικές χώρες και µε 
πρόσθετα βιοµηχανικά προϊόντα. 
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