ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles
Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7
Email : ecocom-brussels@mfa.gr

Θέμα: O ισπανικός όμιλος Wamos απέκτησε 62 από τα 91 γραφεία της Thomas
Cook / Neckermann Βελγίου.
Μετά την αίτηση πτώχευσης της Thomas Cook Βέλγιου πριν από περίπου τρείς
εβδομάδες, ως αποτέλεσμα της πτώχευσης του παγκόσμιου ομίλου που εδρεύει στο
Ηνωμένο Βασίλειο, και αφού η διοίκηση της βελγικής θυγατρικής δεν μπόρεσε να βρει
αγοραστή, σύμφωνα με συνεύτευξη τύπου ο ομιλος τουριστικών επιχειρήσεων Wamos
κατέληξε σε συμφωνία με σκοπο να διατηρήσει σε λειτουργία τα 62 από τα 91
γραφεία/σημεία πώλησης της εταιρίας Thomas Cook στο Βέλγιο, που λειτουργούσαν με την
επωνυμία Neckerman. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, οι 200 εργαζόμενοι της εταιρίας
θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στα γραφεία της Neckerman διατηρώντας τις
αποδοχές τους καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα τους.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα σήματα Thomas Cook και Neckermann θα
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία στο μέλλον. Ωστόσο, μέχρι στιγμής
γνωρίζουμε ότι η νέα οντότητα θα αποκαλείται Wamos Benelux και η διοίκηση θα ασκείται
από τα γραφεία της πρώην βελγικής θυγατρικής της Thomas Cook. Οι δραστηριότητες της
νέας εταιρείας θα επικεντρωθούν σε ταξίδια κινήτρων (incentives travel), e-commerce και
κρουαζιέρες δεδομένου ότι η Royal Caribbean Cruises Ltd είναι μέτοχος του Ομίλου.
Η Όμιλος Wamos το περασμένο έτος μετέφερε συνολικά 120.000 επιβάτες από την
Ιβηρική Χερσόνησο προς την Καραϊβική, καθώς και την Κεντρική και Νότια Αμερική. Η
θυγατρική της Wamos Circuitos εστιάζει σε πελάτες από τη Νότια Αμερική και προσφέρει
μια σειρά από ταξιδιωτικούς προορισμούς προς Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η εταιρία έχει
στη κυριότητα της και μια σειρά από άλλες θυγατρικές, όπως η Nautalia Viajes, Top Antlico,
Geo Star καθώς και την Wamos Air. H Wamos Air διαθέτει 13 αεροσκάφη και πραγματοποιεί
πτήσεις charter με προορισμό την Καραιβική από τη Μαδρίτη, καθώς και στo Varadero
(Κούβα), την Punta Cana (Δομινικανή Δημοκρατία) και το Cancun (Μεξικό).
Ο βασικός μέτοχος του Ομίλου Wamos με 81% είναι το επενδυτικό fund Springwater
Capital LLC (“SWC”) και έδρα την Ελβετία και η Royal Caribbean Cruises Ltd με 19%.

