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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,36% (775,46 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 59 κινήθηκαν ανοδικά, 63 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 135 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 230,00 μονάδες (+0,75%), με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ (+9,38%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
(+4,85%) και ΜΙΓ (+4,80%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΤΕΝΕΡΓ (-2,67%), ΟΛΠ (-4,27%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-6,32%) σημείωσαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες. Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν αρνητικά 
πρόσημα. 
 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Τον δρόμο της επιστροφής παίρνει η αποστολή της Ελλάδας στο Brussels Group 
καθώς οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει συμφωνία. «Οι 
εποικοδομητικές συζητήσεις συνεχίζονται από την Παρασκευή, αλλά ακόμη δεν έχουμε 
καταλήξει και για αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν. Το EuroWorking Group θα συζητήσει το 
θέμα στην επόμενή του συνεδρίαση» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Mina Andreeva, 
σε συνέντευξη Τύπου. Είπε ακόμα ότι η τηλεδιάσκεψη του EuroWorking Group σήμερα «θα 
είναι μία καλή ευκαιρία για να γίνει εκτίμηση της συζήτησης». «Οι διαβουλεύσεις είναι 
εποικοδομητικές και συνεχίζονται» υπογράμμισε. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών 
εκτιμούν ότι το κλίμα είναι θετικό, τονίζουν όμως ότι ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτε. 
Οπως αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι οι έλληνες εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν εκτενώς τη λίστα μεταρρυθμίσεων που ετοίμασε η ελληνική κυβέρνηση 
καθώς και τη λεπτομερή τεκμηρίωσή τους. Έδωσαν επίσης στους εκπροσώπους των 
θεσμών απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των ελληνικών προτάσεων. Σύμφωνα 
με Ελληνα αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters «έγινε πρόοδος και οι τεχνικές ομάδες 
θα συνεχίσουν να συλλέγουν στοιχεία στην Αθήνα», ενώ άλλες πηγές θεωρούσαν ότι οι 
συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι αυτό δεν είναι σημάδι 
ρήξης, αλλά αργής προόδου. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας από την Ισπανία εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία 
με την Ελλάδα, αλλά στα τέλη Απριλίου. «Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι υπό 
έλεγχο», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ερωτηθείς για το εάν υπάρχει plan B σε 
περίπτωση μη συμφωνίας. «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο plan A, ένα πλάνο που θα πετύχει», 
συμπλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα υποστήριζε το Σαββατοκύριακο πηγή του 
Μεγάρου Μαξίμου την εξειδίκευση των μεταρρυθμίσεων θα την αναλάμβαναν μετά το 
Brussels Group τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις τρέχουν, 
ενώ οι υπηρεσίες στην Ευρώπη θα παγώσουν λόγω του Πάσχα των Καθολικών αυτό το 
Σαββατοκύριακο και ενώ η Αθήνα καλείται την επόμενη εβδομάδα να πληρώσει δόση 
περίπου 450 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ αλλά και να εκδόσει έντοκα γραμμάτια 1,4 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα περίπου 700 εκατ. ευρώ κάλυψαν στην προηγούμενη έκδοση ξένοι 
επενδυτές. Το συγκεκριμένο ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί από τις ελληνικές τράπεζες λόγω 
της απαγόρευσης που επέβαλε η ΕΚΤ στην αύξηση της έκθεσής τους σε ελληνικούς τίτλους. 
Να σημειωθεί πάντως ότι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διαβεβαίωναν ότι «έχει βρεθεί 
τρόπος να πληρωθεί η δόση του ΔΝΤ», ενώ πληροφορίες θέλουν την Αθήνα να διεκδικεί 
τουλάχιστον μέρος από το 1,9 δισ. ευρώ των κερδών της ΕΚΤ που προέρχονται από τα 
ελληνικά ομόλογα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Δημήτρης Μάρδας, δήλωσε αισιόδοξος για συμφωνία ακόμα και αύριο. Όπως εκτίμησε ο 
υπουργός μιλώντας στο Mega, οι δανειστές δεν πρόκειται να κωλυσιεργήσουν στις 
διαπραγματεύσεις. "Τη βλέπω τη συμφωνία αύριο", είπε χαρακτηριστικά. Για τα ταμειακά 
διαθέσιμα της χώρας μέχρι τις 8 Απριλίου παρέπεμψε στην τρέχουσα διαπραγμάτευση. 
"Όπως ξέρετε τρέχει μια διαπραγμάτευση αυτές τις ώρες, δεν μιλάμε για μέρες. Ας δούμε τα 
αποτελέσματα από το EuroWorking Group και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να 
συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα", σημείωσε. 
 

 Σε πάγωμα της ομαλής χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, φέρεται να έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
επικαλούμενη τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της, 
την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας. 

 

 Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και υποχώρηση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης τον Μάρτιο καταγράφει η Ερευνα Οικονομικής Συγκυρίας του 
Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
στην Ελλάδα υποχώρησε στις 96,8 από 98,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, καθώς 
επικράτησε σχετική ενίσχυση της απαισιοδοξίας για την οικονομία σχεδόν σε όλους τους 
τομείς και ιδιαίτερα στις υπηρεσίας και στις κατασκευές. Η ανάκαμψη των δυσμενών 
προβλέψεων, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, μπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες πιστωτικής 
στενότητας και στην παρατεινόμενη υψηλή αβεβαιότητα για τη γενική πορεία της οικονομίας. 
Το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι πολλά ζητήματα κομβικής σημασίας παραμένουν ανοικτά, καθώς 
αφενός εκκρεμεί η συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, αφετέρου το όποιο 
περιεχόμενο αυτής δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Εκτιμά επίσης ότι η ελληνική οικονομία φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πριν 
από την ενδεχόμενη διαμόρφωση νέων συνθηκών που θα ορίσουν, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα, το πλαίσιο των αποφάσεων και των προσδοκιών για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 775,46 +0,36% -6,1% 
FTSE-Large Cap 230,00 +0,75% -13,2% 
FTSE-Mid Cap 799,04 +0,19% +3,4% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45.296 +0,73% -14,4% 
Όγκος (€ εκατ.) 125,71 - 116,13 

 

 

 
ΕΥΡΩΒ 9,38% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,85% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΙΓ 4,80% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΠΕΙΡ 4,66% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΟΠΑΠ 4,05% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΛΠΕ -1,93% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -2,14% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΤΕΝΕΡΓ -2,67% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΛΠ -4,27% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ -6,32% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor 0,02% -0,3 -6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,27% +38,7 +63 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,70% +55,9 +196 

Spread 10ετούς Ομ. 1.151 +57,8 +231 

USD / Euro 1,07 -0,86% -11,2% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 55,60 -4,42% -3,0% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

01/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
 

02/04/2015: ΠΛΑΙΣ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 
03/04/2015: ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Σημαντική πτώση εμφάνισε το λιανεμπόριο τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, ενώ αντίθετα η 
τάση είναι σταθεροποιητική με βάση τα στοιχεία για την εποχική επίδραση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ) ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 2,6% 
και σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε μείωση κατά 18,7%. Ο Δείκτης Ογκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με 
τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 0,1% και σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε μείωση κατά 16,9%. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Στο ύψος των 145,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα μετά από φόρους κέρδη του ομίλου Folli Follie Group, το 2014. Οπως διευκρινίζει 
η εισηγμένη, «λόγω της απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου (ΚΑΕ) και της πώλησης στην Dufry AG το 2013, τα αποτελέσματα δεν είναι 
συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο». 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 oμίλου 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%. Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 223 εκατ., αυξημένη κατά 19,5%. Ολοι οι 
επιχειρηματικοί τομείς του oμίλου παρουσίασαν ισχυρή λειτουργική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα: 

-Ο κύκλος εργασιών του τομέα κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ αυξήθηκε κατά 9,7% και διαμορφώθηκε σε 704,9 εκατ. 
-Ο κύκλος εργασιών του τομέα των πολυκαταστημάτων αυξήθηκε κατά 12,7% και ανήλθε σε 153,5 εκατ. 
-Ο κύκλος εργασιών του τομέα χονδρικής/λιανικής ενδυμάτων και υποδημάτων αυξήθηκε κατά 28,7% και έφτασε τα 136,9 εκατ. 
-Οι πωλήσεις για τους λοιπούς τομείς ανήλθαν σε 2,8 εκατ. 
Σχολιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου FFG, o διευθύνων σύμβουλος, Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, υπογράμμισε τα εξής: «Το 2014 
παραμείναμε προσηλωμένοι στη βασική στρατηγική μας, να αναπτύξουμε τα δικά μας brands καθώς και να επεκταθούμε και σε νέες αγορές. Βασικός 
μας στόχος παραμένει η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας». 
 

 Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014, 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. Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, 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. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 76 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ 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. Οι παραπάνω ζημίες οφείλονται κυρίως σε προβλέψεις απομείωσης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων που αναπτύχτηκαν πριν την κρίση 
αλλά και σε απομείωση απαιτήσεων από κατασκευαστικά έργα εξωτερικού. Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 111 εκατ. ευρώ 
και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των Κατασκευών και της Βιομηχανίας εξόρυξης λευκόλιθου. Ο συνολικός 
καθαρός τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε στα 382,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 22 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 
του έτους. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2014 ανέρχονταν σε 352,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 735,4 εκατ. ευρώ. Τα 
συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 566 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό 
ανεκτέλεστο του Ομίλου διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο των 3,3 δισ. ευρώ, ισχυροποιώντας τη θέση του Ομίλου και ενισχύοντας τις προοπτικές 
κερδοφορίας. Ο τομέας των κατασκευών αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου στα επόμενα τρίμηνα. Ο 
κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους ανήλθε σε 793,5 εκατ. ευρώ έναντι 491,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 
61,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα προ αποσβέσεων (EBITDA-προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ 
έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το 2013. Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 0,7 εκατ. λειτουργική ζημία 
προ αποσβέσεων και προ ταμειακών προβλέψεων απομείωσης αξίας ενεργητικού. Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της 
ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 
11,9 εκατ. ευρώ το 2013. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων 
οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο 
προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια 
περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα. Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα καθαρά κέρδη για τον Όμιλο 
διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται ότι, όπως και οι παραχωρήσεις, ο τομέας της παραγωγής ενέργειας 
από θερμικές πηγές πλέον ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, λειτουργεί 640 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και 
τη Βουλγαρία. Επιπλέον 245 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 229 MW στην Ελλάδα και 
16 MW στην Πολωνία. Εξ αυτών, περίπου 8 MW αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία. Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
ανήλθαν σε 110,3 εκατ. ευρώ, έναντι 105,7 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 4,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74,3 εκατ. ευρώ, έναντι 69,9 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 6,3%. 

 
 Ζημιές ύψους 49,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2014 η Attica Bank, έναντι ζημιών 112,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το αποτέλεσμα προ φόρων 

του Ομίλου για τη χρήση 2014 διαμορφώθηκε σε ζημία 90 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 153,3 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 2013.  
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. 
- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 355 εκατ. ευρώ 
- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ. 
- 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. 
- Στην χρήση που έληξε την 31/12/2014 δεν διενεργήθηκαν διαγραφές δανείων, ενώ στο συγκριτικό έτος είχαν λάβει χώρα διαγραφές μη 
ανακτήσιμων δανείων ύψους 25 εκατ. ευρώ. 
- Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 89,8 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν θεαματική αύξηση έναντι της συγκριτικής χρήσης, κυρίως λόγω της 
δραστικής αποκλιμάκωσης του κόστους άντλησης χρήματος. 
- Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 121,3 εκατ. ευρώ έναντι 71,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
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συγκριτική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 69,2%. 
- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και έκτακτων αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού 
μειώθηκε κατά 9,7% και διαμορφώθηκε σε 96,8 εκατ. ευρώ έναντι 107,2 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. 
- Οι αμοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι μειωμένα κατά 15,2 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 49,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,7 
εκατ. ευρώ τη χρήση του 2013, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 23,5%. Εάν εξαιρεθούν οι έκτακτες αποζημιώσεις που 
χορηγήθηκαν στο προσωπικό που αποχώρησε, το σύνολο των αμοιβών διαμορφώνεται σε 44,5 εκατ. ευρώ έναντι 52,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική 
χρήση, ήτοι μείωση της τάξης του 14,6% 
- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20 εκατ. ευρώ περίπου στη χρήση 2014 και παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το συγκριτικό έτος. 
- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκριτικό έτος, κυρίως λόγω των εκροών 
κατά το μήνα Δεκέμβριο. 
- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε 
υπόλοιπο των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 3,2 δις. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 έναντι 3,3 δις. ευρώ τη 
συγκριτική χρήση παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,3%. 
- 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. 
 

 Στα 261 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά φόρων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της, η Τράπεζα Κύπρου για το 2014, ενώ στο δ' 
τρίμηνο, οι ζημιές ανήλθαν στα 337 εκατ. ευρώ. Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της τράπεζας έχουν ως εξής: 
• Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε στο 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 15,4% 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2014), κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014. 
• Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €23,8 δις και €13,2 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις 
βελτιώθηκε στο 141% από 148% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014, οι καταθέσεις του Συγκροτήματος 
στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €71 εκατ., που αποτελεί την πρώτη τριμηνιαία αύξηση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013. 
• Ο δανεισμός από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε €7,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με €9,6 δις 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και το υψηλό των €11,4 δις στο τέλος Απριλίου 2013). Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε στα 
€880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014 από €920 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στις 31 Μαρτίου 2015 η χρηματοδότηση από τον ELA και την ΕΚΤ 
μειώθηκε σε €6,9 δις και €800 εκατ. αντίστοιχα. 
• Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 3% κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 και ανήλθαν σε €12.653 
εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αντιπροσωπεύοντας το 53% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 
ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 41%4, (σε σύγκριση με 38% στις 
30 Σεπτεμβρίου 2014), ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 
καλύπτονται πλήρως. 
• Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €967 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 
3,94%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 μειώθηκαν σε €225 εκατ. (σε σύγκριση με €231 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 
2014) με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στις ενέργειες απομόχλευσης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 3,81% για το τέταρτο τρίμηνο του 
2014, σε σύγκριση με 3,82% το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €1.171 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 
ανήλθαν σε €281 εκατ., σε σύγκριση με €263 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €426 εκατ., και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 36%. Τα 
συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν στα €114 εκατ. (σε σύγκριση με €103 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014), κυρίως λόγω των 
εξόδων που σχετίζονται με τη διαφήμιση, την εποπτεία και τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ, την εισαγωγή της μετοχής στο χρηματιστήριο και με 
άλλα έξοδα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στο 41% (σε σύγκριση με 39% το 
τρίτο τρίμηνο του 2014). 
• Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €745 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €167 εκατ., σε σύγκριση με €160 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €666 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), με 
τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 3,6%. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 
2014 ανήλθαν σε €248 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σε σύγκριση με €115 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η αύξηση των προβλέψεων κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σχετίζεται κυρίως με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την 
επισκόπηση των αποτελεσμάτων του AQR. 
• Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 καταγράφηκαν κέρδη από απο αναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 
και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές δανείων που εξαγοράστηκαν, ύψους €47 εκατ. Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €89 εκατ., κυρίως λόγω της απομείωσης 
περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη Λαϊκή Τράπεζα και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα, καθώς και της απομείωσης μη κύριων 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση. 
• Τα κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και το καθαρό κέρδος από την 
πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στα €31 εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία 
εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και το καθαρό κέρδος από την πώληση μη κύριων 
δραστηριοτήτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €107 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €44 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
• Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €36 εκατ. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2014 υπήρξε καθαρό κέρδος ύψους €47 εκατ. από την πώληση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων. 
• Η Τράπεζα έχει αξιολογήσει την πρόοδο στη διαδικασία διάθεσης των δραστηριοτήτων στη Ρωσία και κατέληξε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
πληρούνταν τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και Μη Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες». Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες στη Ρωσία κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση. Περαιτέρω, 
καθώς οι δραστηριότητες στη Ρωσία αποτελούν ξεχωριστό σημαντικό τομέα δραστηριοτήτων για το Συγκρότημα, και με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 
5 τα αποτελέσματα από αυτές τις δραστηριότητες παρουσιάζονται ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων. Με βάση τις πρόνοιες της λογιστικής πολιτικής του Συγκροτήματος, αναγνωρίστηκε απομείωση μέχρι τη λογιστική αξία των μη 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της ομάδας που εμπίπτει στις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 5 (δηλαδή των ακίνητων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων και άλλων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων). Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει ζημιές από απομείωση ύψους 
€84 εκατ., οι οποίες περιλαμβάνονται στις ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος. Οι συνολικές ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €214 
εκατ. Οι συνολικές ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 ανήλθαν σε €303 εκατ., από 
τις οποίες ζημιές ύψους €299 εκατ. αφορούν τις δραστηριότητες στη Ρωσία, ζημιές ύψους €36 εκατ. αφορούν τις δραστηριότητες στην Ουκρανία οι 
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οποίες πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2014 και κέρδη ύψους €36 εκατ. που αφορούν τις δραστηριότητες στην Ελλάδα που 
σχετίζονται με την αντιστροφή πρόβλεψης για απομείωση που αναγνωρίστηκε το 2013, κατόπιν πρόσφατων εξελίξεων στη δικαστική διαδικασία. 
Μετά την ανακοίνωση των Προκαταρτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2014 η Τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις για απομείωση των 
δανείων στη Ρωσία κατά €30 εκατ. λόγω περεταίρω διαθέσιμων πληροφοριών. 
• Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ανήλθαν στα €261 
εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €337 εκατ., σε 
σύγκριση με ζημιές ύψους €5 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο του 2014. 
 

 Να τηρήσει τις συμφωνίες του ελληνικού κράτους με τον ΟΠΑΠ κάλεσε χθες την κυβέρνηση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Καμίλ 
Ζίγκλερ. Το υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού τυχερών παιγνίων, κληθείς να σχολιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης, τα σχετικά με τα διαδικτυακά 
τυχερά παίγνια, είπε: «Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει η ΟΠΑΠ μέχρι το 2020 στον διαδικτυακό 
στοιχηματισμό, βάσει και της συμφωνίας που έχει υπογράψει η ΟΠΑΠ». Πρόσθεσε ωστόσο ότι αν παραβιαστεί αυτό το δικαίωμα της 
αποκλειστικότητας, «τότε θα ασκήσουμε κάθε δικαίωμα που μας παρέχει ο νόμος για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΟΠΑΠ». Ο κ. Ζίγκλερ 
καταφέρθηκε κατά των ανταγωνιστριών εταιρειών χαρακτηρίζοντάς τις «αστείες». «Είμαστε», είπε χαρακτηριστικά, «η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
που είναι πλήρως εποπτευόμενη στον online στοιχηματισμό. Οι υπόλοιπες εταιρείες δεν έχουν καμία εποπτεία – έχουν μόνο μια φορολογική άδεια 
και λειτουργούν με όρους που είναι σε βάρος του ΟΠΑΠ, σε καθεστώς ανομίας, εκτός κάθε έννοιας ανταγωνισμού... Πολύ απλά», κατέληξε, «για 
εμάς, οι υπόλοιποι νομικά δεν υπάρχουν και είναι χαώδης η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση». Σε ό,τι αφορά τις 
παιγνιομηχανές (VLTs), ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε η διαδικασία παραχώρησης των 18.500 μηχανών στους 
υποπαραχωρησιούχους. Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
λήγει σε ένα μήνα. Ειδικότερα η πρόσκληση λήγει στις 30 Απριλίου 2015 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διενέργεια ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τους υποψήφιους υπο-παραχωρησιούχους. Κάθε ενδιαφερόμενος 
υπο-παραχωρησιούχος για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για την εκμετάλλευση τουλάχιστον 1.850 μηχανών. 
Σημειώνεται ότι βάσει νόμου, ο ΟΠΑΠ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει 18.500 μηχανές σε τέσσερις έως 10 υποπαραχωρησιούχους. Επισημαίνεται 
επίσης ότι ο ΟΠΑΠ έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιοποίησης από τον ίδιο 16.500 VLΤs, τα οποία σύμφωνα με τον κ. Ζίγκλερ θα αρχίσουν να 
λειτουργούν από τον ερχόμενο Ιούνιο. Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν εκατό καταστήματα στα οποία θα τεθούν σε λειτουργία 2.500 
παιγνιομηχανήματα. Σύμφωνα με τον κ. Ζίγκλερ, μέχρι σήμερα ο ΟΠΑΠ έχει λάβει πάνω από 2.200 αιτήσεις για gaming halls, τόσο από 
υφιστάμενους πράκτορες όσο και από τρίτους ενδιαφερόμενους. Ο ίδιος χαρακτήρισε υψηλή τη ζήτηση από ενδιαφερομένους να λειτουργήσουν τα 
καταστήματα και ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δικαιοδόχων. Κατά τον πρόεδρο του ΟΠΑΠ, η λειτουργία των VLTs θα 
περιορίσει την τεράστια παράνομη αγορά που δεν υπόκειται σε κανένα πλαίσιο φορολόγησης. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 
λειτουργούν 100.000 παράνομες μηχανές, οι οποίες σταδιακά θα εξοβελιστούν από τη λειτουργία των νόμιμων. «Θα υπάρξει τεράστια αύξηση των 
φορολογικών εσόδων και πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία αν αυτή η παράνομη περιοχή περιοριστεί», είπε ο κ. Ζίγκλερ, 
υπογραμμίζοντας ότι και αυτό θα γίνει με την πλήρη υλοποίηση του project των VLTs από την εταιρεία ΟΠΑΠ. 
 

 Την εκτίμηση ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας είναι σε καλύτερη κατάσταση φερεγγυότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εξέφρασε η 
επικεφαλής του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού τραπεζών Ντανιέλ Νουΐ αποδίδοντας την θέση αυτή των τραπεζών στην ανακεφαλαιοποίηση που 
έγινε, στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος τα δύο τελευταία χρόνια. Σε παρέμβασή της στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της 
Ευρωβουλής, η Νουΐ τόνισε ότι συνεχίζεται η πρόοδος της αναδιάρθρωσης των τραπεζών, των οποίων η κατάσταση είναι αρκετά καλή, επεσήμανε, 
ωστόσο, ότι η πρόοδος αυτή επισκιάζεται από την πολιτική αβεβαιότητα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι «οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν ποτέ καλύτερα» 
και τόνισε πως είναι σημαντικό να βρεθούν γρήγορα λύσεις για να τερματιστεί η δοκιμασία αντοχής των ελληνικών τραπεζών. Η Νουΐ κατέληξε 
σημειώνοντας ότι παρακολουθούμε την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών με ελέγχους ρευστότητας, ώστε να παραμένουν φερέγγυες. 
 

 Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η Fairfax, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, 
υπερέβη του ορίου του 15% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, στις 24 Μαρτίου 2015, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 
15,17%, που αντιστοιχεί σε 1.441.322.580 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η Fairfax 
συνεχίζει τις αγορές και αυξάνει το ποσοστό της στην τράπεζα. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” “www.sigmalive.com”, 
“www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr ”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
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Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες  συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


