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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Έντονο προβληματισμό δημιουργούν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Κίνας στις 

ασιατικές αγορές. Οι περισσότεροι δείκτες καταγράφουν αρνητικό πρόσημο με την εξαίρεση 
της Αυστραλίας που εξακολουθεί να κινείται ανοδικά καθώς εντείνονται τα σενάρια για 
επικείμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας.
Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,66% στις 
17.558 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 0,26% στις 24.444 
μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε με άνοδο0,18% στις 1952 μονάδες και ο αυστραλιανός 
ASX ενισχυμένος κατά 0,63% τις 5586 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite 
υποχωρεί κατά 2,53% στις 3128 μονάδες και ο CSΙ 300 κατά 2,34% στις 3353 μονάδες.
Τα τελευταία στοιχεία άλλωστε, δείχνουν συρρίκνωση δραστηριοτήτων στην κινεζική 
μεταποίηση για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια. Ο δείκτης ΡΜΙ υποχώρησε τον Ιανουάριο 
στο 49,8 από 50,1 τον προηγούμενο μήνα. Βρίσκεται κάτω από το 50 – που διαχωρίζει 
ανάπτυξη με συρρίκνωση δραστηριοτήτων – για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2012.  

ΕΥΡΩΒ Ο Νίκος Καραμούζης  αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου (μη εκτελεστικός) της Eurobank, 
ενώ ο Φωκίων Καραβίας τοποθετείται σε αυτή του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Χρήστος 
Μεγάλου μετακινείται στο Fairfax και θα μετακομίσει στο Τορόντο του Καναδά. Οι 
πληροφορίες για αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της Eurobank κυκλοφορούσαν εδώ και ημέρες. 
Μόλις την Παρασκευή υπήρξε συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη 
Δραγασάκη με τον Prem Watsa της Fairfax που μετέχει με 13,6% στην τράπεζα όντας 
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επικεφαλής του σχήματος των cornerstone investors. Το δημόσιο κατέχει το 35%.
ΟΤΕ Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε τρεις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) με τις οποίες επιβλήθηκαν αντίστοιχα 
πρόστιμα στον ΟΤΕ ΟΤΕ -3,68% συνολικού ύψους 145.000 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν 
στον ΟΤΕ ΟΤΕ -3,68% καθώς δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας (στα γνωστά ΚΑΦΑΟ) 
για την αποφυγή παραβιάσεων του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και για μη 
έγκαιρη ενημέρωση της Αρχής για τρία συμβάντα υποκλοπών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΠΕΙΡ Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -1,33% ανακοίνωσε ότι το ΤΧΣ κατέχει στις 30/1/2015, 
4.084.163.363 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,93% επί του συνόλου του 
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία της 3ης άσκησης 
Warrants, ασκήθηκαν συνολικά 3.568 warrants επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής 
του ΤΧΣ, τα οποία αντιστοιχούν σε 15.969 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00026% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου, κατά το οποίο μειώθηκε το ποσοστό του ΤΧΣ επί του συνόλου του 
μετοχικού κεφαλαίου.

ΜΙΓΡΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας MIG Real Estate ΜΙΓΡΕ -9,68% A.E.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) 
κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για 
τη συγχώνευση δι΄ απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική 
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η Προς 
Απορρόφηση Εταιρεία). Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η προς απορρόφηση εταιρεία 
κατέχει το 96,94% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η 
σχεδιαζόμενη συγχώνευση έχει προταθεί να πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, με συνδυασμένη εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Η 
31.1.2015 έχει οριστεί ως ημερομηνία μετασχηματισμού, ενώ η ελεγκτική εταιρεία 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα 
πραγματοποιήσει τον έλεγχο του ισολογισμού μετασχηματισμού της Προς Απορρόφηση 
Εταιρείας, τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και τη 
διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης αλλά και του δικαίου και εύλογου 
της σχέσης ανταλλαγής. Η αποτίμηση του παγίου ενεργητικού των μετασχηματιζόμενων 
εταιρειών θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους εκτιμητές, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG Real Estate ΜΙΓΡΕ -9,68% "σε αυτό το 
στάδιο δεν έχει ακόμα διενεργηθεί αποτίμηση των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ούτε έχει 
προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση θα 
έχει ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών. Η ολοκλήρωσή της, σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τη 
λήψη εταιρικών αποφάσεων που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τη 
συγχώνευση καθώς και από την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".
Η Εταιρεία "θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο των σχετικών εργασιών και θα 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή 
νομοθεσία".

ΓΡΙΒΕ Στα €50εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για τη χρήση 2014 έναντι 
καθαρών κερδών €2,7εκ. της περσινής χρήσης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πορεία των βασικών µεγεθών του Οµίλου κατά τη 
χρήση 2014 σε σχέση µε πέρυσι ήταν η ακόλουθη:
1. Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 38% (€50,6εκ. έναντι €36,8εκ.) λόγω 
των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Οµίλου.
2. Τα έσοδα από τόκους µειώθηκαν κατά 15% (€6,2εκ. έναντι €7,3εκ.) λόγω της πτωτικής 
τάσης των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του 2014. Η εν λόγω µείωση 
αντισταθµίστηκε εν µέρει από τα αυξηµένα ταµειακά διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της χρήσης 
προερχόµενα κυρίως από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία 
ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2014.
3. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσιάζουν µείωση κατά 5% (€2,1εκ. έναντι €2,2εκ.) λόγω 
της αποπληρωµής µέρους δανειακών υποχρεώσεων.
4. Τα κέρδη του Οµίλου από αναπροσαρµογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 
ανήλθαν σε €4,9εκ. έναντι ζηµιών €43,2εκ. πέρυσι. Τα εν λόγω κέρδη της κλειόµενης χρήσης 
οφείλονται κατά ποσό €6,2εκ. στην αναπροσαρµογή των νέων επενδύσεων σε ακίνητα σε 
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εύλογη αξία, ενώ για το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 πρόκυψε ζηµιά 
ποσού €1,3εκ..
5. Τα έξοδα φόρων αυξήθηκαν κατά 56% (€4,2εκ. έναντι €2,7εκ.) λόγω της µεταβολής του 
νοµοθετικού πλαισίου για την φορολόγηση της ακίνητης περιούσιας. Σηµειώνεται ότι το ενιαίο 
ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας 
(ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

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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