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Γενικός ∆είκτης 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα Αγοράς 

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

737,96 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 4,13%. Η αξία 

των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα € 96,59 εκατ. εκ 

των οποίων € 3,92 αποτελούσαν πακέτα. Από τις 

µετοχές που διακινήθηκαν, 21 έκλεισαν µε κέρδη, 99 

σηµείωσαν απώλειες, ενώ 16 παρέµειναν αµετάβλητες. 
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Εταιρικές Ανακοινώσεις –Ειδήσεις

 

Σαράντης: Στα €17,14 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2014 
Συγκεκριµένα, οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου κατά το έτος 2014 ανήλθαν σε € 248,44 εκ. ευρώ 

συγκριτικά µε € 236,59 εκ. ευρώ το 2013, σηµειώνοντας αύξηση κατά 5,01%, η οποία προήλθε από την 

έντονη ζήτηση για τα προϊόντα του Οµίλου υποστηριζόµενη από τις συνεχείς ενέργειες προβολής και 

προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Οµίλου. Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και 

Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 11,18% στα €25,64 εκ. από €23,07εκ. και το περιθώριο 

EBIΤDA διαµορφώθηκε στα 10,32% από 9,75% το 2013. Τα Καθαρά Κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,40% 

στα €17,14 εκ. από €15,53 εκ. και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 6,90% από 6,56% το 

2013. 

 

Creta Farms: Στο €1,3 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζηµιές το 2014 
Με σηµαντική αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 9,8% έκλεισε ο Όµιλος της Creta Farms το 2014 

στα 104,8 εκ. € έναντι 95,5 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το EBITDA του Οµίλου ανήλθε σε 

10,9 εκ. € έναντι 5,8 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση+88,6%, και 

αντιπροσωπεύοντας περιθώριο 10,4% σε σχέση µε 6,1% την αντίστοιχη περίοδο του περσινού, 

βελτιωµένο κατά 430 µονάδες βάσης. Τα Κέρδη µετά φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε -1,3 εκ. € έναντι -

21,9 εκ. ζηµιών στη αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να σηµειωθεί ότι το 2013 κατεγράφησαν έκτακτες 

αποµειώσεις 14,9 εκ. €, οι οποίες προήλθαν κυρίως από write off αποθεµάτων και απαιτήσεων πελατών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: www.euro2day.gr 



 

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 

19/3/2015 

   

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 

HoL: ∆ηµόσια Πρόταση µε τίµηµα €0,563, Περίοδος Αποδοχής 03.03-31.03.2015   

Inform Λύκος: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,70 

Πλαίσιο: Επιστροφή κεφαλαίου € 0,50 

FF Group: ∆ιανοµή Αποθεµατικών € 0,125 

Epsilon Net: ∆ιανοµή Αποθεµατικών €0,0013 

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

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

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

Autohellas: Προτεινόµενο Μέρισµα € 0,80 

FHL Κυριακίδης: Προµέρισµα € 0,1006, Ηµερ. Αποκοπής 19.03.2015, Ηµερ. Πληρωµής 27.03.2015 

Coca Cola HBC: Προτεινόµενο Μέρισµα € 0,36 

Grivalia: Μέρισµα € 0,20371, Ηµερ. Αποκοπής 19.03.2015, Ηµερ. Πληρωµής 26.03.2015 

ΕΧΑΕ: Προτεινόµενο Μέρισµα € 0,21 

ΕΧΑΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου  € 0,11 

Flexopack: Επιστροφή Κεφαλαίου  € 0,09 

 

 

 

 

Από 19/03/2015, οι µετοχές της εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» είναι διαπραγµατεύσιµες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το µέρισµα χρήσεως 2014, € 0,20371 ανά µετοχή. 

 

Από 19/03/2015, οι µετοχές της εταιρίας «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το προµέρισµα χρήσεως 2014, € 0,1006 ανά µετοχή, από 

το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,09054 ανά 

µετοχή). 
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Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών 
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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 

 

 


