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Τελευταία στοιχεία για τους κυριότερους ομίλους της βιομηχανίας μόδας στην 

Ισπανία 

 

Inditex (Συνέλευση των μετόχων) 

Πραγματοποιήθηκε, στις 12 Ιουλίου, η πρώτη συνέλευση των μετόχων της ισπανικής 

πολυεθνικής εταιρίας ένδυσης Inditex, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο, παγκοσμίως στη 

βιομηχανία μόδας, υπό τη νέα προεδρία της Marta Ortega, κόρης του ιδρυτή και κατόχου του 

60% του ομίλου, κ. Amancio Ortega. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, η πρόεδρος δήλωσε 

σιγουριά για το μέλλον του ομίλου, καθώς η ικανότητά του για καινοτομία και αυτοβελτίωση, θα 

επιτρέψει την συνεχή του ανάπτυξη.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Inditex, κ. Óscar García Maceiras, υποστήριξε ότι τα καταστήματα 

του ομίλου βιώνουν μία ιδιαίτερα σημαντική ανάκαμψη της κίνησης, έχοντας ξεπεράσει τις 

οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19. Το μοντέλο των διαδικτυακών πωλήσεων 

έχει, επίσης, εδραιωθεί. 

Στη Γενική Συνέλευση ακόμη, πέραν της επικύρωσης του διορισμού της νέας προέδρου κας 

Marta Ortega και του Διευθύνοντος Σύμβουλου του ομίλου, κ. Óscar García Maceiras, που 

ξεκίνησαν να εργάζονται στις συγκεκριμένες θέσεις από 01/04/2022 και 30/11/2021 αντίστοιχα, 

ενέκριναν την καταβολή 19,7 εκατ. € στον πρώην πρόεδρο, κ. Pablo Isla, ως αποζημίωση για το 

σύμφωνο μη ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, ο όμιλος για πρώτη φορά συμμετέχει στο κεφάλαιο της νεοφυούς επιχείρησης Circ, η 

οποία ασχολείται με την παραγωγή βιώσιμων ινών από απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα. Η Circ είναι μια εταιρία από τις Η.Π.Α, που έχει επιτύχει να αναπτύξει ειδική τεχνολογία 

ανακύκλωσης των ινών. Αναμένεται ότι η συμμετοχή της Inditex σε αυτή την εταιρία, σε 

συνεργασία με άλλους επενδυτές, θα βοηθήσει την Circ να παράγει σε βιομηχανική κλίμακα, 

ωφελώντας όχι μόνο την Inditex αλλά και το σύνολο του κλάδου. Τέλος, η Ιnditex επισημαίνει ότι 

πρόκειται για επιχειρηματική κίνησή της , που ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές εξαγορές.  

Mango (Στοιχεία για το α’ εξάμηνο 2022 και προβλέψεις) 

Ο τζίρος του ομίλου Mango, για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανήλθε στα 1,214 δις ευρώ, ποσό 

αυξημένο κατά 24,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά την οποία είχε έσοδα 

ύψους 973 εκατ. ευρώ.  
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Οι διαδικτυακές της πωλήσεις, ωστόσο, μειώθηκαν, κατά 3,9%, σε σύγκριση με τους πρώτους 

έξι μήνες του 2021, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση των επιβεβλημένων περιορισμών, λόγω 

της πανδημίας, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την επίσκεψη των καταναλωτών σε φυσικά 

καταστήματα. 

Επιπλέον, η Mango επισήμανε ότι τα υποκαταστήματά της στην Ρωσία έχουν πάψει να 

λειτουργούν, κάτι που την οδηγεί σε πρόβλεψη απωλειών εσόδων κατά 20 εκατ. ευρώ. Από την 

άλλη, επιδιώκει να επεκταθεί σε Γαλλία, στην οποία υπολογίζει ότι, έως τα τέλη τρέχοντος έτους 

θα έχει συνολικά 300 σημεία πώλησης και διαθέτει ήδη σχέδιο επέκτασης για την Ιταλία, ιδίως 

για το νότιο τμήμα της. Εκτός Ευρώπης, η Mango εκτιμά ότι θα έχει 40 σημεία πώλησης στις 

Η.Π.Α. έως το 2024, ενώ μέσω της συμφωνίας της με την Fox Group, αναμένει να ανοίξει 6 

καταστήματα στον Καναδά, μεταξύ της φετινής χρονιάς και του 2023. Ακόμα,  μέσω της 

συνεργασίας της με την Myntra, υπολογίζει ότι θα φτάσει τα 50 καταστήματα στην Ινδία, 

προβλέποντας ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα αποκτήσει 15 με 20 νέα σημεία πώλησης. 

Τέλος, ο όμιλος προβλέπει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών του θα  φτάσει 

τα προ πανδημικά επίπεδα του 2019, όταν ήταν ίσος με 2,374 δις ευρώ, και εκτιμά ότι οι 

επενδύσεις του θα ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2022, δίνοντας έμφαση στον 

τομέα της τεχνολογίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Adolfo Dominguez (εξελίξεις κατά το α’ τρίμηνο 2022) 

O Adolfo Dominguez S.A. είναι ένας από τους κορυφαίους και πιο γνωστούς ισπανικούς ομίλους 

μόδας, ο οποίος διαθέτει περί τα 350 σημεία πώλησης σε 19 χώρες, ενώ το 54% του δικτύου 

είναι εκτός Ισπανίας. Σε προπανδημικά επίπεδα, το οικονομικό έτος 2019 είχε κύκλο εργασιών, 

της τάξεως των 112 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Αγοράς Αξιών (CNMV), τα έσοδα του ομίλου, για το πρώτο 

φορολογικό τρίμηνο του έτους, ανήλθαν στα 19,2 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 31,3%, 

συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και, με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε, για τέταρτο 

συνεχόμενο τρίμηνο, να καταγράψει θετικό ebitda (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), 

το οποίο ανήλθε στις 900 χιλιάδες ευρώ, ξεπερνώντας κατά 7,2 εκατ. ευρώ, αυτό που 

αποκτήθηκε το α’ τρίμηνο του 2021. 

Τέλος, κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ο όμιλος άνοιξε έξι νέα καταστήματα. 

Συγκεκριμένα, προχώρησε στο άνοιγμα τριών καταστημάτων στην Κύπρο, δύο στην Ιαπωνία 

και ενός καταστήματος στην Ισπανία, χώρα που αποτελεί την κύρια αγορά της, με 177 συνολικά 

σημεία πώλησης. 
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