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Εικόνα Αγοράς 

Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε στις 

775,46 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,36%. Η αξία 

των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα € 125,71 εκατ. εκ 

των οποίων € 26,56 αποτελούσαν πακέτα. Από τις 

µετοχές που διακινήθηκαν, 59 έκλεισαν µε κέρδη, 63 

σηµείωσαν απώλειες, ενώ 17 παρέµειναν αµετάβλητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  



 

Το κείµενο αυτό συντάχθηκε από την Εταιρεία µας και προορίζεται αποκλειστικά για ενηµερωτικούς σκοπούς. Σε καµία περίπτωση οι απόψεις µας 

αυτές δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για αγορά /πώληση αξιών. Η εταιρεία µας δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για άµεση ή επακόλουθη ζηµία η 
οποία προκύπτει από τη χρήση του κειµένου αυτού. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1/4/2015 

   

Εταιρικές Ανακοινώσεις –Ειδήσεις

 

Attica Bank: Στα 23,4 εκατ. τα κέρδη προ προβλέψεων και φόρων το 2014 
Τα βασικά σηµεία των αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

- Τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους και προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 

23,4 εκ. ευρώ έναντι ζηµίας 42,2 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική χρήση, κάτι το οποίο 

αντανακλά την αντιστροφή της τάσης και πιστοποιεί την οργανική κερδοφορία του Οµίλου. 

- Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την προσµέτρηση και των προβλέψεων για 

την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαµορφώθηκαν σε ζηµία 54,6 εκατ. ευρώ έναντι ζηµίας 79,4 

εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση. 

- Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών) σε σχέση µε το σύνολο των χορηγήσεων 

διαµορφώθηκε κατά την 31/12/2014 σε 27,9%. 

- Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που 

διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 110 εκ. ευρώ περίπου έναντι προβλέψεων 100 εκ. ευρώ περίπου τη 

συγκριτική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,5% περίπου. Οι σωρευµένες δε 

προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 546,3 εκατ. ευρώ έναντι 436,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. Η 

κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 

31/12/2014 διαµορφώθηκε σε 56,1% περίπου. 

- Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου καθώς και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) 

διαµορφώθηκαν σε 9,7% και 7,1% αντίστοιχα, αρκετά υψηλότερα από τα όρια που έχουν τεθεί από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Εσοδα 998 εκατ. ευρώ για τα Folli Follie 
Ο Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων για το 2014 ανήλθε στο ποσό 

των € 998,1 εκατ. σε σχέση µε €887,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 αυξηµένος κατά 12,5%. Η 

βελτιωµένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηµατικούς τοµείς του Οµίλου οδήγησε σε 

αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που το 2014 ανήλθε σε € 202,4 εκατ. σε σχέση µε €166,6 εκατ. 

το 2013, µια αύξηση της τάξης του 21,5%. Το ενοποιηµένο EBITDA ανήλθε σε €223 εκατ., αυξηµένο 

κατά 19,5%. Τα καθαρά ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 145,4 εκατ. 

 

ΟΠΑΠ: Είµαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τα αποκλειστικά µας δικαιώµατα  
Το 2015 θα είναι ένα ακόµη εποικοδοµητικό έτος για τον ΟΠΑΠ, τόνισε ο CEO του οµίλου Καµίλ 

Ζίγκλερ στην τηλεδιάσκεψη µε τους αναλυτές. Κερδίζει έτος το live betting. ∆εν µας επηρέασε η 

διακοπή της Superleague 

 

Viohalco: Στα €59 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζηµιές το 2014 
Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οικονοµικά στοιχεία διαµορφώθηκαν: 

* Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ύψους 2.943 εκ. ευρώ, αυξηµένος κατά 2% σε σχέση µε το 2013, 

κυρίως λόγω των αυξηµένων όγκων πωλήσεων στους περισσότερους επιχειρηµατικούς κλάδους, που 

µερικώς αντισταθµίστηκε από τις χαµηλότερες τιµές του χαλκού, καθώς και τις µειωµένες τιµές 

κατεργασίας στον κλάδο χαλκού και καλωδίων. 

* Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(EBIDTA) ύψους 120 εκ. ευρώ έναντι 4 εκ. ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση. 

* Ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ύψους 59 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 173 εκ. ευρώ το 2013 (0,8583 ευρώ ανά µετοχή). 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση εσόδων κατά 53% 

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαµορφώθηκαν στα 923,8 εκατ. ευρώ, έναντι 602,8 εκατ. 

ευρώ το 2013, αυξηµένες κατά 53,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τοµέα των 

κατασκευών. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 

προσαρµοσµένη για µη ταµειακά αποτελέσµατα, ανήλθε σε 103,9 εκατ. ευρώ, έναντι 90,4 εκατ. ευρώ το 

προηγούµενο έτος, αυξηµένη κατά 15%, θετικά επηρεασµένη κυρίως από τον τοµέα των κατασκευών. 
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Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, 

διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 59,6 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 85,9 εκατ. ευρώ.  

 

J&P ΑΒΑΞ: Στα €40,5 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζηµιές το 2014 

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 2014, ο ενοποιηµένος κύκλος 

εργασιών ανήλθε σε €518,1 εκ έναντι €410,7 εκ το 2013. Τα κέρδη πρό φόρων, χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Οµίλου το 2014 ανήλθαν σε €49,7 εκ έναντι ζηµίας €6,0 εκ το 

2013. Το αποτέλεσµα µετά φόρων και πρό προβλέψεων διαγραφών ανήλθε σε κέρδη €15,2 εκ το 2014 

έναντι ζηµίας €56,2 εκ κατά το προηγούµενο έτος. 

 

Intralot: Ζηµιές 7,6 εκατ. ευρώ το 2014 

Ειδικότερα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου Intralot το 2014 αυξήθηκε κατά 20,4% σε 

σύγκριση µε το 2013, φτάνοντας τα €1.853,2 εκατ. από €1.539,4, αυξηµένος κατά €313,7 εκατ. Ο 

κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγµατικών διαφορών ύψους €82 εκατ. διαµορφώθηκε 

στα €1.935,2 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 25,7% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν µείωση 10%, φτάνοντας τα €175,4 εκατ. και προσαρµοσµένα σε 

αποµειώσεις και προβλέψεις ύψους 10,1 εκατ. έφτασαν τα €185,6 εκατ. - πτώση 10,1%. Χωρίς την 

επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών ύψους €13 εκατ. τα EBITDA έφτασαν το 2014 τα €188,4 εκατ., 

σηµειώνοντας µείωση 3,3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Τα καθαρά κέρδη µετά από 

δικαιώµατα µειοψηφίας για την περίοδο διαµορφώθηκαν σε €-7,64 εκατ., έναντι κερδών 21,32 εκατ. 

ευρώ το 2013. 

 

Intracom: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2014  
Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4% στα 535 εκατ. ευρώ και κέρδη µετά από φόρους ύψους 23,9 εκατ. 

ευρώ έναντι ζηµιών 73,2 εκατ. ευρώ εµφάνισε το 2014 ο όµιλος Intracom Holdings. Στα 860 εκατ. το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31/12/2014. 

 

ΕΥΑΘ: Αυξηµένος τζίρος και κέρδη το 2014 

Ο τζίρος του οµίλου ανήλθε στο ποσό των 73,7 εκατ. ευρώ, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ της προηγούµενης 

οικονοµικής χρήσης, σηµειώνοντας αύξηση 1,9% η οποία οφείλεται σε αύξηση των πωλήσεων ύδατος 

και αντιστοίχως των τελών αποχέτευσης. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 20,3 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 

εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 14,9%, ενώ τα µετά φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. 

ευρώ έναντι 13 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα εµφανίζοντας αύξηση 2,35%. 

 

Κύπρου: Εµφάνισε ζηµιές 261 εκατ. το 2014   
Στα 967 εκατ. τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας, η οποία εµφάνισε ζηµιές στο σύνολο της 

χρήσης, αλλά και την πρώτη αύξηση καταθέσεων µετά τα γεγονότα του 2013. Στα 6,9 δισ. µειώθηκε ο 

δανεισµός από ELA στις 31/3. 

 

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση προ φόρων κερδών 12,7% το 2014  
Κέρδη προ φόρων 15,1 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 12,7%, και εγγεγραµµένα µικτά ασφάλιστρα και 

συναφή έσοδα 168,6 εκατ. ευρώ, βελτιωµένα κατά 1,9%, κατέγραψε στο σύνολο του 2014 η 

Ευρωπαϊκή Πίστη. 

 

Hellas On Line: Ζηµίες 3,6 εκατ. το 2014  
Τα συνολικά έσοδα της εταιρίας για το 2014 διαµορφώθηκαν στα 213,7 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις 

ανήλθαν στα € 34 εκατ., µειωµένες κατά 7,4% συγκριτικά µε το 2013. 

 

ΑΝΕΚ: Στα 17,8 εκατ. ευρώ υποχώρησαν οι ζηµιές  
Ο κύκλος εργασιών του oµίλου το 2014 ανήλθε σε €169,5 εκατ. Tα καθαρά αποτελέσµατα ήταν ζηµιές 

€17,8 εκατ. για τον όµιλο έναντι ζηµιών €35,7 εκατ. το 2013. Περιορίστηκε το λειτουργικό κόστος, 

αυξήθηκαν τα EBITDA. 
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Motor Oil: Προχωρά η διάσπαση της Cyclon  
Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης της Cyclon προβλέπει ότι το δίκτυο πρατηρίων θα απορροφηθεί από 

την κατά 100% θυγατρική της Motor Oil, Avin, ενώ η εµπορία και παραγωγή λιπαντικών θα µεταφερθεί 

στη νέα κατά 100% θυγατρική LPC. 

 

Καρέλιας: Στα 9,30 ευρώ το µέρισµα για το 2014 

Ο τζίρος του οµίλου (καθαρός χωρίς ΕΦΚ) ανήλθε στα 196,834 εκατ. ευρώ µειωµένος κατά 0,29% σε 

σχέση µε το 2013, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 42,74% στα 87,040 ευρώ, τα κέρδη προ 

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων, συναλλαγµατικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων 

ενισχύθηκαν κατά 9,76% στα 73,968 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 63,912 εκατ. ευρώ 

σηµειώνοντας άνοδο 60,02%. 

 

Forthnet: Ιστορικό υψηλό σε συνδροµητές το 2014  
Τόσο στις συνδροµές Nova 3Play όσο και σε συνδροµητές Nova η εταιρεία κατέγραψε το 2014 ρεκόρ. 

Στα 379 εκατ. ευρώ τα έσοδα, οριακή πτώση στα προσαρµοσµένα EBITDA στα 60 εκατ. ευρώ. 
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Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)
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Ηµερολόγιο Μετόχου

Profile: ∆ιανοµή Αποθεµατικών € 0,02, Ηµερ. Αποκοπής 26.03.2015, Ηµερ. Πληρωµής 02.04.2015 

Kleemann: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,17, Ηµερ. Αποκοπής 31.03.2015, Ηµερ. Πληρωµής 07.04.2015 

Πλαστικά Θράκης: Μέρισµα € 0,075, Ηµερ. Αποκοπής 20.04.2015, Ηµερ. Πληρωµής 27.04.2015 

ΟΠΑΠ: Μέρισµα € 0,25, Ηµερ. Αποκοπής 22.04.2015, Ηµερ. Πληρωµής 29.04.2015 

ΕΥ∆ΑΠ: Μέρισµα € 0,20, Ηµερ. Αποκοπής 05.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 12.05.2015 

Μυτιληναίος: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,10, Ηµερ. Αποκοπής 08.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 15.05.2015 

Μέτκα: Μέρισµα € 0,50, Ηµερ. Αποκοπής 08.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 15.05.2015 

Aegean: Μέρισµα € 0,70, Ηµερ. Αποκοπής 08.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 15.05.2015 

Σαράντης: Μέρισµα € 0,15, Ηµερ. Αποκοπής 15.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 22.05.2015 

ΕΧΑΕ: Μέρισµα € 0,21, Ηµερ. Αποκοπής 26.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 03.06.2015 

Paperpack: Μέρισµα € 0,067, Ηµερ. Αποκοπής 27.05.2015, Ηµερ. Πληρωµής 04.06.2015 

ΟΛΘ: Μέρισµα € 0,70, Ηµερ. Αποκοπής 15.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 19.06.2015 

Κανάκης: Μέρισµα € 0,10, Ηµερ. Αποκοπής 19.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 26.06.2015 

Καρέλιας: Μέρισµα € 9,30, Ηµερ. Αποκοπής 23.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 30.06.2015 

Τιτάν: Μέρισµα € 0,30, Ηµερ. Αποκοπής 24.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 01.07.2015 

ΟΤΕ: Μέρισµα € 0,08, Ηµερ. Αποκοπής 25.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 02.07.2015 

ΕΛΤΡΑΚ: Μέρισµα € 0,10, Ηµερ. Αποκοπής 25.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 02.07.2015 

Μύλοι Κεπενού: Μέρισµα € 0,03, Ηµερ. Αποκοπής 26.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 03.07.2015 

ΕΛΤΟΝ: Μέρισµα € 0,04, Ηµερ. Αποκοπής 29.06.2015, Ηµερ. Πληρωµής 06.07.2015 

Γενική Εµπορίου: Μέρισµα € 0,02, Ηµερ. Αποκοπής 06.07.2015, Ηµερ. Πληρωµής 13.07.2015 

Τέρνα Ενεργειακή: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,09, Ηµερ. Αποκοπής 13.07.2015, Ηµερ. Πληρωµής 20.07.2015 

ΟΛΠ: Μέρισµα € 0,036, Ηµερ. Αποκοπής 16.07.2015, Ηµερ. Πληρωµής 23.07.2015 

∆ΕΗ: Μέρισµα € 0,05, Ηµερ. Αποκοπής 20.07.2015, Ηµερ. Πληρωµής 27.07.2015 

Καραµολέγκος: Μέρισµα € 0,01, Ηµερ. Αποκοπής 10.08.2015, Ηµερ. Πληρωµής 17.08.2015 

ΕΥΑΘ: Μέρισµα € 0,121, Ηµερ. Αποκοπής 13.08.2015, Ηµερ. Πληρωµής 20.08.2015 

ΕΧΑΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου  € 0,11 

Flexopack: Επιστροφή Κεφαλαίου  € 0,09 

Inform Λύκος: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,70 

Πλαίσιο: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,50 

FF Group: ∆ιανοµή Αποθεµατικών € 0,125 

Epsilon Net: ∆ιανοµή Αποθεµατικών €0,0013 

Χαϊδεµένος: Επιστροφή Κεφαλαίου  € 0,02 

AS Company: Επιστροφή Κεφαλαίου  € 0,04 

Autohellas: Μέρισµα € 0,80 

Coca Cola HBC: Μέρισµα € 0,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το κείµενο αυτό συντάχθηκε από την Εταιρεία µας και προορίζεται αποκλειστικά για ενηµερωτικούς σκοπούς. Σε καµία περίπτωση οι απόψεις µας 

αυτές δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για αγορά /πώληση αξιών. Η εταιρεία µας δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για άµεση ή επακόλουθη ζηµία η 
οποία προκύπτει από τη χρήση του κειµένου αυτού. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1/4/2015 

 

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών 

 

 
 

 

 



 

Το κείµενο αυτό συντάχθηκε από την Εταιρεία µας και προορίζεται αποκλειστικά για ενηµερωτικούς σκοπούς. Σε καµία περίπτωση οι απόψεις µας 

αυτές δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για αγορά /πώληση αξιών. Η εταιρεία µας δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για άµεση ή επακόλουθη ζηµία η 
οποία προκύπτει από τη χρήση του κειµένου αυτού. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1/4/2015 

 

Γνωστοποιήσεις 

 
Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν 

αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε 

συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως 

προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών 

στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών 

κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα 

πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και 

δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. 

Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την 

Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας 

στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που 

διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή 

πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της 

εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε 

αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των 

επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά 

τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η 

Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η 

εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν 

πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων:  

o ∆εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο 

πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση 

µετοχών από δηµόσια εγγραφή 

o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για 

τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate) 

o Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά 

συµφέροντα από αυτούς,  

o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες 

που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα.  

 

Ρητά επισηµαίνεται ότι:  

o τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν 

αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων.  

o τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες 

αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων 

o οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών 

επιδόσεων 

o η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται 

και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ 

τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική 

νοµοθεσία που τον διέπει 

o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται 

στο παρόν 

 

 


