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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα καταγράφουν οι ασιατικές αγορές, ενώ συνεχίζεται η πτωτική πορεία της τιμής 

του πετρελαίου με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζεται στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις 
με το Ιράν. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 
0,9% στις 19.034 μονάδες. Οι επενδυτές κλειδώνουν τα κέρδη του πρώτου τριμήνου. Άλλωστε, 
ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Tankan απογοήτευσε τις αγορές, ενώ παράλληλα το 
δολάριο υποχωρεί έναντι του ιαπωνικού νομίσματος στα 119,42 γεν.
Ο κορεατικός Kospi έκλεισε με πτώση 0,62% στις 2028 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με 
υποχώρηση 0,5% στις 5832 μονάδες.
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 1,28% στις 3796 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 1,66% στις 4118 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται 
κατά 0,6% στις 25.051 μονάδες.
Το κλίμα στην κινεζική αγορά επηρεάστηκε από την εκτίμηση για νέα χαλάρωση της 
πολιτικής, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις για μείωση στη φορολογία ακινήτων. Οι δείκτες 
δραστηριοτήτων ΡΜΙ για την κινεζική οικονομία που ανακοινώθηκαν σήμερα, εντείνουν τα 
σενάρια για νέες κινήσεις και κυρίως για μείωση του λόγου υποχρεωτικών αποθεμάτων για τις 
τράπεζες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αγορά μαύρου χρυσού, όπου οι τιμές 
συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά μετά τη χθεσινή βουτιά καθώς παρατείνονται οι πυρετώδεις 
διαπραγματεύσεις των έξι δυνάμεων με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε 
άρση των κυρώσεων της Τεχεράνης. Η τιμή του αμερικανικού αργού υποχωρεί κατά 0,3% στα 
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47,48 δολ. ανά βαρέλι, ενώ χθες κατέγραψε βουτιά 2,2%. Η τιμή του πετρελαίου Brent 
υποχωρεί κατά 0,1% στα 55.08 δολ. ανά βαρέλι.

ΕΛΛΑΔΑ «Πολύ κοντά» σε λύση που θα δώσει ανάσα ρευστότητας εκτιμά ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, με 
τους πλέον αισιόδοξους να «βλέπουν» απελευθέρωση των 1,9 δισ. από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Παρότι η πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης στο Brussels Group 
ολοκληρώθηκε χθες χωρίς αποτέλεσμα, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι η συμφωνία θα 
επιτευχθεί άμεσα, μέχρι τις 10 Απριλίου, ώστε η χώρα να ξεφύγει από την ασφυκτική θηλιά 
ρευστότητας. Το στίγμα θα δοθεί στο EuroWorkingGroup που συνεδριάζει στις 16:00, με το 
καλό σενάριο να τοποθετεί το Eurogroup στα μέσα της ερχόμενης, Μεγάλης Εβδομάδας, και το 
πολύ καλό να το επισπεύδει για μεθαύριο (με τηλεδιάσκεψη), δηλαδή μία ημέρα πριν αρχίσει η 
αργία για το Πάσχα των Καθολικών.

ΕΥΠΙΚ Περίπου στο μισό της λογιστικής της αξίας (70 εκατ. ευρώ) και με δείκτη P/E κάτι λιγότερο 
από τρία (καθαρά κέρδη 2014 στα 12,45 εκατ. ευρώ), διαπραγματεύεται στο ΧΑ η μετοχή της 
Ευρωπαϊκής Πίστης (μέρισμα δεν θα δοθεί φέτος ενόψει Solvency II).
Επιπλέον, η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με 
υψηλή μέση αξιολόγηση (rating).
Διαβάζουμε επίσης στον πίνακα αποτελεσμάτων της εισηγμένης τους φετινούς στόχους που 
υπάρχουν για αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας. Και συγκεκριμένα:
«Σε αυτό το περιβάλλον και παρά την προβλεπόμενη συνέχιση της συρρίκνωσης της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς, η Εταιρία έχει θέσει για το 2015 τους παρακάτω οικονομικούς στόχους:
• Αύξηση παραγωγής κατά 5,8%
• Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%
• Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 6,2 %
• Μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%
• Διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2014
• Αύξηση κατά 10% στα κέρδη προ φόρων
• Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%».
Και φυσικά, κάθε άλλο παρά είναι η μόνη μετοχή στο ΧΑ που διαπραγματεύεται με 
ελκυστικούς δείκτες και που θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει κέρδη σε περίπτωση που 
αμβλυνθεί το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία.

ΟΠΑΠ Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα των δικαιωμάτων για 
online gaming, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +4,05% 
Καμίλ Ζίγκλερ, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα 2014 του 
οργανισμού.  Ερωτηθείς αναφορικά με τα δημοσιεύματα για σχέδια της νέας κυβέρνησης 
αναφορικά με τις άδειες στοιχηματισμού, υπογράμμισε: «Διαβάσαμε ότι διαβάσατε. 
Περιμένουμε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τα αποκλειστικά δικαιώματα του OΠΑΠ.
Σε περίπτωση που απειληθούν ή περιοριστούν, θα εξασκήσουμε κάθε έννομο δικαίωμα για να 
προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Το έχουμε πει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 
Είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις». Αναφορικά με τα VLTs, υπογράμμισε την προεργασία που 
έχει γίνει για τα καταστήματα, τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι κατασκευαστικές εργασίες και 
υπογράμμισε ότι τα πρώτα καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του β' τριμήνου. 
Σημείωσε την μεγάλη ζήτηση για τα νέα καταστήματα (πάνω από 2.200 οι αιτήσεις) 
ενώ σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την παραχώρηση μέσω διαγωνισμού, των 
18.500 VLTs σε ιδιώτες. Ο κ. Ζίγκλερ υπογράμμισε ότι το 2014 ήταν έτος σταθεροποίησης για 
την Ελλάδα και σημαντικής βελτίωσης για τις επιδόσεις του OΠΑΠ ενώ τόνισε ότι περιμένει 
ένα ακόμη εποικοδομητικό έτος το 2015. Απέδωσε τα αυξημένα μεγέθη, κυρίως στο δ' τρίμηνο, 
τόσο στην πορεία του Τζόκερ (με τα συνεχή τζακ-ποτ) όσο και στο γεγονός ότι κερδίζει 
έδαφος το Live Betting. Υπογράμμισε ότι η μικρή υποχώρηση στα έσοδα από το Κίνο ήταν 
αναμενόμενη, δεδομένης της κυκλοφορίας του Σκρατς. Η διοίκηση του OΠΑΠ παραδέχτηκε το 
χαμηλότερο ποσοστό αποπληρωμής που καταγράφηκε στο Q4, κάτι που απέδωσε στα 
συνεχόμενα τζακ ποτ στο Τζόκερ, ενώ σημείωσε ότι λογικά τα ποσοστά αποπληρωμής θα 
βελτιωθούν το 2015. Αναφορικά με το μέρισμα, ο κ. Ζίγκλερ διαβεβαίωσε «ως εκπρόσωπος της 
διοίκησης, ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για ακόμη μεγαλύτερα μερίσματα στο προσεχές 
διάστημα». Ερωτηθείς εάν οι επιδόσεις του OΠΑΠ επηρεάστηκαν από τη διακοπή στο 
ελληνικό πρωτάθλημα (Superleague), σημείωσε ότι η συμβολή του ελληνικού πρωταθλήματος 
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στα έσοδα του Πάμε Στοίχημα είναι πολύ χαμηλότερη από άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα. 

ΚΑΡΕΛΙΑΣ Τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 25,668 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό 9,30 
ευρώ ανά μετοχή, θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί την 18η Ιουνίου.
Το προτεινόμενο μέρισμα, αφού αφαιρεθεί ο φόρος, είναι αυξημένο 9,41% σε σχέση με αυτό 
του 2013, και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 4,08% με βάση τη 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 ∆εκεμβρίου 2014.
Πέρυσι η καπνοβιομηχανία σε επίπεδο ομίλου παρουσίασε οριακή μείωση τζίρου, αλλά 
εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη, στα προ φόρων κέρδη και στα κέρδη προ 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων. 
Συγκεκριμένα 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%.
Σε ότι αφορά την αγορά και τη φημολογία περί αύξησης της φορολογίας, η εταιρεία 
υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του ειδικού φόρου ή του ελάχιστου ειδικού 
φόρου, θα έχει δραματικές συνέπειες στη νόμιμη ζήτηση, την στιγμή που τα λαθραία καπνικά 
προϊόντα έχουν ήδη ξεπεράσει το 22% της συνολικής κατανάλωσης, με την νόμιμη αγορά 
ήδη να παρουσιάζει, κατά τους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, περαιτέρω μείωση 5% κατ 
́όγκον. Το μερίδιο αγοράς της ΚΑΡΕΛΙΑ στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τη διοίκησή της, 
συνεχίζει την ανοδική του πορεία κατά τους πρώτους μήνες του 2015, πλησιάζοντας το 13% 
στα τσιγάρα και το 16,8% στον λεπτοκομμένο καπνό, με ιδιαίτερα θετική πορεία των 
οικογενειών George Karelias and Sons και Karelia Slims, ενώ πιέσεις συνεχίζουν να δέχονται 
τα σήματα οικονομικότερης λιανικής τιμής, αφού σημαντική μερίδα του καταναλωτικού τους 
κοινού έχουν στραφεί πλέον προς τα λαθραία τσιγάρα.
Ανοδικά κινούνται και οι πωλήσεις της στις διεθνείς αγορές, με ιδιαίτερη θετική πορεία τόσο 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Βαλκανικής χερσονήσου, ενώ επίσης θετική 
πορεία δείχνουν να καταγράφουν τα σήματά της στις χώρες της Βορείου και ∆υτικής Αφρικής, 
με αύξηση όγκου τόσο στα οικονομικότερα όσο και στα πιο κερδοφόρα σήματά.

ΒΙΟ Η Viohalco S.A. ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 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.
* Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ύψους 4 εκ. 
ευρώ έναντι ζημιών 109 εκ. ευρώ τη χρήση 2013, λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών, των 
βελτιώσεων στην κοστολογική βάση, της θετικής επίδρασης που είχε στα αποθέματα η 
χαμηλότερη πτώση στην τιμή του χαλκού σε σχέση με το 2013, καθώς και των θετικών μη 
επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων 2 εκ. ευρώ το 2014 έναντι ζημιών από μη 
επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα ύψους 91 εκ. εκατ. το 2013.
* Ζημίες προ φόρων 90 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 192 εκ. ευρώ το 2013.
* Ζημίες χρήσης 88 εκ. ευρώ σε σχέση με 224 εκ. ευρώ το 2013, οι οποίες έχουν επηρεαστεί 
σημαντικά από το μικρότερο φόρο εισοδήματος το 2014, λόγω επαναϋπολογισμού της 
αναβαλλομένης φορολογίας το 2013.
* Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 59 εκ. ευρώ (0,2941 ευρώ ανά 
μετοχή) έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 173 εκ. ευρώ το 2013 
(0,8583 ευρώ ανά μετοχή).
* Την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 1.484 εκ. ευρώ από 
1.274 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013.
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* Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών της Viohalco S.A. στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών την 14η Φεβρουαρίου 2014, με το σύμβολο "VIO" ("BIO" με 
ελληνικούς χαρακτήρες).

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο πολιτικός παραμένει ο βασικός κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ προβληματισμός 
επικρατεί για την εκροή καταθέσεων, σύμφωνα με την Goldman Sachs, εκπρόσωποι της οποίας 
επισκέφθηκαν πρόσφατα τη χώρα μας και είχαν επαφές με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, 
με τις ελληνικές αρχές αλλά και με εκπρόσωπο του ΔΝΤ.
Από την επίσκεψή τους, αποκόμισαν τα εξής:
-Ο δρόμος προς πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των διεθνών πιστωτών της 
παραμένει ασαφής. Υπάρχει εκτίμηση πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το 
καλοκαίρι. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες της κυβέρνησης για ρευστό παραμένουν σχετικά 
περιορισμένες αν και για να αντιμετωπιστούν, θα χρειαστεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση από 
την πλευρά των πιστωτών.
-Οι εκροές καταθέσεων μετριάστηκαν τον Μάρτιο στα περίπου 2-3 δισ. ευρώ, έναντι των 
περίπου 25 δισ. ευρώ στο διάστημα Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου. Μεγάλο μέρος των εκροών 
αυτών αποδίδεται στη μερική ανάληψη μικρών ποσών (κάτω των 100.000 ευρώ). Τα κεφάλαια 
του δημοσίου τομέα μειώθηκαν, ωστόσο σε γενικές γραμμές αυτό δεν είχε τόσο σημαντική 
επίπτωση. Οι μισές από τις εκροές αφορούσαν αναλήψεις ρευστού, ενώ οι υπόλοιπες 
αφορούσαν μεταφορές σε αμοιβαία και στο εξωτερικό. Οι Έλληνες τραπεζίτες πιστεύουν πως η 
φύση των εκροών ίσως δημιουργεί ελπίδες πως τουλάχιστον κάποιες από τις καταθέσεις θα 
επιστρέψουν στο τέλος στο σύστημα.
-Η ανάκαμψη της ποιότητας των assets των τραπεζών θα καθυστερήσει έως και έναν χρόνο. Η 
επιδείνωση των assets αυξήθηκε σημαντικά από την αρχή του έτους, σε μεγάλο βαθμό λόγω της 
εκ νέου κήρυξης χρεοστασίου σε δάνεια που είχαν ήδη αναδιαρθρωθεί. Οι προεκλογικές 
υποσχέσεις για «συγχώρεση» χρέους έπαιξαν ρόλο, όμως με το πέρασμα του χρόνου ο 
σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να οφείλεται λιγότερο στους 
«μπαταχτσήδες» και περισσότερο στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομική 
στενότητα.
-Η χρήση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ (104 δισ. ευρώ) βρίσκεται υπό συνεχή, 
καθημερινή, επιτήρηση από τον SSM. Το όριο του ELA εξαρτάται από τις ροές καταθέσεων 
και μέχρι στιγμής δεν περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα collateral (περίπου 40-50 δισ. ευρώ).
-Από τις επαφές που είχαν οι της Goldman Sachs δεν φαίνεται πως θα υπάρξουν μελλοντικές 
πολιτικές που μπορεί να επηρεάσουν τον τραπεζικό τομέα. Ο διάλογος με τη νέα κυβέρνηση 
παραμένει εποικοδομητικός, σύμφωνα με τις τράπεζες, οι οποίες σημειώνουν πως ο SSM 
αποτελεί μια πιθανή δικλίδα ασφαλείας έναντι των πολιτικών επιρροών.

ΕΥΡΩΒ Τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank συνεχίζει να ενισχύει η Fairfax, μέσω 
ελεγχόμενων θυγατρικών της.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 26/3/2015 οι κάτωθι εταιρείες 
απέκτησαν 99.000.000 μετοχές της Eurobank, έναντι συνολικού ποσού 9.692.100 ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε μέση τιμή κτήσης 0,0979 ευρώ ανά μετοχή:
Επωνυμία Πλήθος μετοχών Eurobank
Advent Capital (No. 3) Ltd. 2.300.000
Newline Insurance Company Limited 4.700.000
Zenith Insurance Company 92.000.000
Σύνολο 99.000.000
Επίσης, στις 27/3/2015 οι κάτωθι εταιρείες απέκτησαν 82.000.000 μετοχές της Eurobank, 
έναντι συνολικού ποσού 7.921.200 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέση τιμή κτήσης 0,0966 ευρώ 
ανά μετοχή:
Επωνυμία Πλήθος μετοχών Eurobank
Advent Capital (No. 3) Ltd. 18.500.000
Odyssey Reinsurance Company 20.100.000
Newline Corporate Name Limited 22.000.000
Newline Insurance Company Limited 17.300.000
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Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund 4.100.000
Σύνολο 82.000.000
Υπενθυμίζεται πως το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax στη Eurobank, στις 24 Μαρτίου, είχε 
ξεπεράσει το 15%, ενώ οι θυγατρικές της πρώτης προχώρησαν σε αγορές μετοχών της 
Τράπεζας ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα. 
Τέλος, σημειώνεται πως η ενημέρωη έγινε από τον κ. Wade Sebastian R.E. Burton, ο οποίος 
ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στη Eurobank ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ενώ κατέχει και 
τη θέση του managing director στην Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., 100% θυγατρική 
εταιρεία της Fairfax Financial Holdings Limited, η οποία έχει συνάψει συμφωνίες διαχείρισης 
επενδύσεων με τις προαναφερόμενες εταιρείες. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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