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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Με βήμα σημειωτόν οι αγορές της Ασίας - Απώλειες 0,2% στο Τόκιο και 0,47% στη Σαγκάη

ΔΕΗ – ΜΥΤΙΛ Στο κενό έπεσε και η τελευταία προσπάθεια της ΔΕΗ ΔΕΗ -8,26% να αμφισβητήσει ενώπιον 
της Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την απόφαση της διαιτησίας στην οποία 
είχε προσφύγει μαζί με το Αλουμίνιο, για την τιμή της κιλοβατώρας που αγοράζει το 
ηλεκτρικό. Μετά την έκδοση της απόφασης της διαιτησίας τον Οκτώβριο του 2013, η ΔΕH, 
θεωρώντας ότι η τιμή των 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες) στην οποία κατέληξε, 
δεν την συμφέρει, επιδίωξε να ακυρώσει την απόφαση. Ως προσφορότερο τρόπο έκρινε την 
προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το αιτιολογικό ότι η τιμή αυτή υποκρύπτει κρατική 
επιδότηση, καθώς μέτοχος του 51% της ΔΕH είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Στις δύο αρχικές 
προσφυγές της ΔΕH (η πρώτη στις 23 Δεκεμβρίου 2013) η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν 
συντρέχει λόγος προσφυγής. Έκρινε δηλαδή ότι οι δύο πλευρές (ΔΕΗ και Αλουμίνιο) 
προσέφυγαν αυτοβούλως στη διαιτησία υπογράφοντας συνυποσχετικό για τη διαδικασία που θα 
ακολουθήσουν οι διαιτητές και τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής κιλοβατώρας. Επίσης, 
ότι από την εξέταση της υπόθεσης, δεν προέκυπτε θέμα κρατικής επιδότησης. Ωστόσο η 
ΔΕH επέμεινε να εξετάσει η Γ.Δ. Ανταγωνισμού την υπόθεση προσφεύγοντας ταυτόχρονα και 
στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο ανέστειλε την εξέταση της έως ότου εκδώσει απόφαση η Γ.Δ. 
Ανταγωνισμού. Ως κατάληξη του «σίριαλ», ήρθε η οριστική απόφαση της Ε. Επιτροπής στις 26 
Μαρτίου. Αυτή, όχι μόνο απορρίπτει την καταγγελία της ΔΕH περί κρατικής ενίσχυσης, 
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αλλά έκρινε ότι η τιμή 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα που τελικά καθορίστηκε από την απόφαση 
διαιτησίας, (40,7 ευρώ αν συμπεριληφθούν υποχρεωτικές χρεώσεις 4,1 ευρώ) είναι υψηλότερη 
από τον μέσο όρο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για μεταλλουργικές επιχειρήσεις στην 
Ευρώπη, ο οποίος το 2013 ανερχόταν σε 30,87 ευρώ η μεγαβατώρα. Το διάστημα που 
εκκρεμούσαν οι προσφυγές της ΔΕH στην Ε.Επιτροπή, η ΔΕH με διάφορους τρόπους επιδίωξε 
να δημιουργήσει κλίμα αμφισβήτησης της εγκυρότητας της απόφασης της διαιτησίας, 
χαρακτηρίζοντας την ως "διαιτησία της ΡΑΕ", τη στιγμή που η Αρχή τη μόνη εμπλοκή που 
είχε, ήταν η παροχή της γραμματειακής υποστήριξης, ενώ οι δύο διαιτητές και ο επιδιαιτητής, 
ήταν της επιλογής και της πλήρους έγκρισης των αντιδίκων. Στη συνέχεια η ΔΕH έδωσε στη 
δημοσιότητα στοιχεία κοστολογικής μελέτης που είχε αναθέσει η ίδια σε εταιρεία μελετών, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας, το κόστος της ΔΕH για τη λιγνιτική μεγαβατώρα 
ανέρχεται σε 60 ευρώ και άρα δεν μπορεί να πουλά σε χαμηλότερη τιμή. Σε κάθε περίπτωση, η 
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την προσφυγή της ΔΕH, θα πρέπει να 
προβληματίσει και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ καθώς έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα 
του, τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία. Την ίδια στιγμή είναι βέβαιο ότι 
με τα κοστολογικά της στοιχεία, έτσι όπως θέλει να τα παρουσιάζει η ΔΕH, και τις επιπλέον 
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην τιμή της κιλοβατώρας, καμία ενεργοβόρα βιομηχανία δεν 
μπορεί να επιβιώσει.

ΕΚΤ H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το όριο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών 
από τον έκτακτο μηχανισμό (ELA) κατά 800 εκατ. ευρώ στα 74 δισ., δήλωσε καλά 
πληροφορημένη πηγή στο Reuters. Μετά την απόφαση αυτή και με δεδομένο ότι η τρέχουσα 
χρήση που έχει γίνει στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας είναι στα 70 δισ. ευρώ, το 
περιθώριο που διαμορφώνεται στις ελληνικές τράπεζες αντιστοιχεί σύμφωνα με πληροφορίες 
σε 4 δισ. ευρώ. Το όριο του ELA αναμένεται να επαναξεταστεί σε μία εβδομάδα.
Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το όριο 
του ELA κατά 1,2. δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα η κεντρική τράπεζα έχει προχωρήσει σε σταδιακές 
αυξήσεις του ορίου, διατηρώντας την πίεση στις ελληνικές τράπεζες.

ΟΠΑΠ Η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +2,33% ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει 
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ής Απριλίου 2015 αυξημένο μέρισμα ποσού 
ευρώ 0,70 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (συμπεριλαμβανομένου προμερίσματος ευρώ 
0,20 το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί) έναντι αρχικής πρότασης για διανομή μερίσματος ευρώ 0,45 
ανά μετοχή. Το νέο προτεινόμενο μέρισμα είναι κατά 180% αυξημένο συγκριτικά με το 
μέρισμα της χρήσης 2013 ύψους ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Η αναθεωρημένη πρόταση οφείλεται 
κυρίως στην απόφαση της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (συμμετοχή ΟΠΑΠ 
ΟΠΑΠ +2,33% με ποσοστό 67%) για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. Σημειώνεται 
ότι οι ημερομηνίες αποκοπής του μερίσματος (22 Απριλίου), δικαιούχων (23 Απριλίου) και 
έναρξης πληρωμής μερίσματος (29 Απριλίου) παραμένουν ίδιες. Η Εταιρεία θα ενημερώσει 
το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διανομή του μερίσματος μετά 
τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΔΝΤ Το Ταμείο διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, 
προειδοποιώντας παράλληλα πως η ανάκαμψη παραμένει «μέτρια και άνιση» και είναι 
αντιμέτωπη με κινδύνους και ρίσκα που πηγάζουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη 
μεταβλητότητα των αγορών. Ειδικότερα, ο οργανισμός με έδρα την Ουάσιγκτον διατήρησε 
στην έκθεσή του για το παγκόσμιο οικονομικό outlook την πρόβλεψη πως η οικονομία διεθνώς 
θα αναπτυχθεί με 3,5% το 2015. Για το 2016 αναβάθμισε οριακά την πρόβλεψη στο 3,8% από 
3,7% προηγουμένως. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ δείχνουν μια απόκλιση μεταξύ των 
οικονομικών προοπτικών των μεγάλων και ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίως λόγω των 
επιπτώσεων από την πτώση της τιμής του αργού και τις συναλλαγματικές μεταβολές.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ η άνοδος του δολαρίου θα στηρίξει την 
ανάπτυξη στην ευρωζώνη και στην Ιαπωνία, ενώ θα περιορίσει σε ένα βαθμό την ανάκαμψη 
της αμερικάνικης οικονομίας. Το ΔΝΤ μείωσε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες την πρόβλεψη για 
τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικάνικης οικονομίας το 2015, στο 3,1% από 3,6%. Για το 2016 
αναμένει ανάπτυξη 3,1% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 3,3%. Υψηλότερα αναθεώρησε 
τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη το 2015, στο 1,5% από 1,2%. Για το 2016 
προβλέπει ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 1,6% από 1,4% που ανέμενε τον 

2  /   4     15/4/2015     9:48:59 A4/P4

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=297
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=297


Ιανουάριο. Η Ιαπωνία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1% το 2015 και 1,2% το 2016. Η επιβράδυνση 
της Κίνας θα συνεχιστεί, με την οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμό 6,8% φέτος και 6,3% την 
επόμενη χρονιά, αρκετά κάτω από την Ινδία που θα αναπτυχθεί με 7,5%.
Ωθηση από τη βουτιά στο αργό
Οι αναλυτές του Ταμείου σημείωσαν στην έκθεση πως η παγκόσμια οικονομία θα επωφεληθεί 
την επόμενη διετία από τις χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια. Ειδικότερα, οι χαμηλότερες τιμές 
στην ενέργεια εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,5% με 1% το 2016
Η τιμή του αργού πετρελαίου προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 64 δολάρια το βαρέλι το 2017 
από 51 δολάρια φέτος.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»:
«Το πρώτο τρίμηνο στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων έκλεισε με αύξηση του συνολικού 
ενεργητικού κατά 17,2% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση 
κεφαλαίων στις 31/3/2015 να διαμορφώνεται σε 7,09 δισ. ευρώ. Οι εισροές στο πρώτο τρίμηνο 
του έτους ήταν σημαντικές, €995,5 εκατ. και πραγματοποιήθηκαν από εισροή κεφαλαίων σε 
αμοιβαία κεφάλαια ξένων κεφαλαιαγορών τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, 
κυρίως στις κατηγορίες των ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας και των 
Funds of Funds». Καταλάβαμε λοιπόν πού πήγε το ένα από τα τόσα δισ. ευρώ που έφυγαν από 
τα γκισέ των τραπεζών κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο.

ΠΛΑΘ Με το 2014 να κλείνει πετυχαίνοντας διψήφιο ποσοστό ανόδου των πωλήσεων και της 
λειτουργικής κερδοφορίας, η αυξητική τάση για την Πλαστικά Θράκης διατηρείται και στην 
τρέχουσα χρήση. Τα μεγέθη του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσιάζουν αύξηση σε 
επίπεδο κύκλου εργασιών και λειτουργικών κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2014, ενώ συνεχίζεται να αποτυπώνεται η θετική επίδραση της ενδυνάμωσης του δολαρίου σε 
σχέση με το ευρώ, δεδομένου του εξαγωγικού προσανατολισμού του ομίλου. Ωστόσο, παρά τα 
θετικά μηνύματα, η διοίκηση παραμένει επιφυλακτική για τη συνέχεια εξαιτίας της 
αβεβαιότητας και της αστάθειας, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές μακροοικονομικό 
περιβάλλον.
Η Πλαστικά Θράκης αποτελεί μια μία από τις πλέον εξειδικευμένες και εξωστρεφείς ελληνικές 
βιομηχανίες και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών Τεχνικών Υφασμάτων και 
λύσεων Συσκευασίας στον κόσμο. Διαθέτει μονάδες παραγωγής και εμπορίας σε 10 χώρες 
(Ελλάδα, Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και 
HΠΑ), δίκτυο πωλήσεων σε 80 ξένες αγορές και στο τέλος του 2014 απασχολούσε συνολικά 
1.530 εργαζομένους. Πέρυσι πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 10,7% (στα 278 εκατ. ευρώ), του 
EBITDA κατά 32,7% (στα 23,5 εκατ. ευρώ) και της καθαρής κερδοφορίας κατά 161% (στα 6,5 
εκατ. ευρώ), ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε μόλις στα 32 εκατ. ευρώ. Μόλις το 
17% των πωλήσεων προήλθε από την ελληνική αγορά, με το υπόλοιπο να πραγματοποιείται 
στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο βασικός λόγος ο οποίος συνετέλεσε στη θετική πορεία των 
αποτελεσμάτων ήταν η αυξημένη ζήτηση κυρίως για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχνικών 
Υφασμάτων αλλά και του Κλάδου της Συσκευασίας σε μικρότερο βαθμό, τόσο από Ευρώπη 
όσο και από Αμερική. Η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος σε συνδυασμό με την αύξηση του 
όγκου πωλήσεων, η οποία είχε ως απόρροια τη συγκράτηση των σταθερών δαπανών, οδήγησαν 
σε αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης.
Πέρυσι το 62% των πωλήσεων του ομίλου προήλθε από τη δραστηριότητα στο σκέλος των 
Τεχνικών Υφασμάτων και το υπόλοιπο 38% από τον κλάδο της Συσκευασίας. Να σημειωθεί ότι 
στον τομέα Τεχνικών Υφασμάτων (γεωυφάσματα, μεμβράνες μόνωσης, υφάσματα για 
αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις) η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην 
Ξάνθη (Thrace Non Wovens & Geosynthetics )στη Σκωτία (Don & Low LTD) και στις ΗΠΑ 
(Thrace Linq Inc και Lumite Inc.) και εμπορικές εταιρείες στην Αυστραλία (Dοn & Low 
Australia Pty Ltd) και στην Κίνα (Thrace Asia). Αντίστοιχα, στον τομέα της Συσκευασίας 
(σάκους, μεγασάκους, φιλμ παλετοποίησης κλπ) η εισηγμένη διαθέτει εγκαταστάσεις και 
λειτουργεί μέσω έντεκα εταιρειών του Ομίλου. Εδώ και μια διετία η Πλαστικά Θράκης έχει 
ξεκινήσει να δραστηριοποιείται και στον αγροτικό κλάδο με την “Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.” 
με αντικείμενο τη δημιουργία θερμοκηπίων για την παραγωγή ντομάτας με την εφαρμογή της 
μεθόδου υδροπονικής καλλιέργειας και την αξιοποίηση και χρήση γεωθερμικής ενέργειας.
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Στην σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το δ.σ. θα προτείνει τη διανομή 
συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος αποτιμάται στο Χ.Α. στα 60 εκατ. 
ευρώ, ενώ από την αρχή του χρόνου η μετοχή βρίσκεται στο +44%.

ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ "Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, με τους εταίρους μας να παίζουν σκληρό παιχνίδι", 
επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Λαπαβίτσας, ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για το 
τι μέλλει γενέσθαι σε επίπεδο οικονομίας. Παράλληλα, ο κ. Λαπαβίτσας, ο οποίος συμμετείχε 
στη σημερινή συνάντηση που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ροδακινοπαραγωγούς της Β. Ελλάδας, 
εξέφρασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη συγκρατημένη αισιοδοξία του ότι τελικά θα βρεθεί η φόρμουλα 
που θα επιτρέψει τη νόμιμη εξαγωγή των ελληνικών ροδακίνων στην Ρωσία την τρέχουσα 
χρονιά. Όπως διευκρίνισε ο Κώστας Λαπαβίτσας, το πιο πιθανόν είναι ότι εντός της επόμενης 
εβδομάδας θα φύγει ελληνική αντιπροσωπεία στη Μόσχα, απαρτιζόμενη από κυβερνητικούς 
και ροδακινοπαραγωγούς, προκειμένου να γίνουν οι επαφές εκείνες που θα επιτρέψουν να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την προτροπή του Ρώσου προέδρου να δημιουργηθούν 
ελληνορωσικές κοινοπραξίες με έδρα τη Ρωσία, οι οποίες θα μπορούν να εισάγουν «πρώτη 
ύλη», με σκοπό τη μεταποίησή της και την πώλησή της στη ρωσική αγορά. ″Οφείλουμε να 
διερευνήσουμε παραπάνω τι ακριβώς εννοεί με αυτή του την προτροπή ο Ρώσος 
πρωθυπουργός", επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών 
Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας Χρήστος Γιαννακάκης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
ΠΑΣΕΓΕΣ. "Συγκεκριμένα για το προϊόν μας, που είναι το επιτραπέζιο ροδάκινο, θα πρέπει να 
ζητήσουμε διευκρινήσεις για το τι εννοούν οι Ρώσοι όταν μιλάνε για ρωσοελληνικές ή 
ελληνορωσικές επιχειρήσεις και αξιοποίηση των προϊόντων στο δικό τους έδαφος. Εννοούν 
μεταποίηση; Εννοούν τυποποίηση; Ανασυσκευασία; Εμείς από τώρα και στο εξής αυτό που θα 
κάνουμε είναι να κινηθούμε άμεσα, ξεκινώντας επαφές με επιχειρηματικό κόσμο στη Μόσχα. 
Επίσης, θα πρέπει να δούμε τα μέτρα στήριξης από την Ε.Ε. για το ροδάκινο και να κινηθούμε 
ανάλογα προς όφελος των εξαγωγών μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο ίδιος. 
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Παναγιώτης Λαφαζάνης, και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης 
Αποστόλου, μετά την προαναφερόμενη συνάντηση, τόνισαν για άλλη μια φορά τη ριζική 
αντίθεσή τους στην πολιτική των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ε.Ε. σε βάρος της Ρωσίας και 
υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη για την άρση αυτών.

EUROGROUP Μια συμφωνία της Ελλάδας με τους πιστωτές της στο Eurogroup της 24ης Απριλίου για 
εκταμίευση των χρημάτων δεν είναι πολύ πιθανή, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα 
Handelsblatt επικαλούμενο υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο.  Σύμφωνα με την εφημερίδα 
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis δηλώνει ότι στην επερχόμενη 
σύνοδο του Eurogroup στη Ρίγα της Λετονίας πιθανότατα θα γίνει απολογισμός της προόδου. 
Η απόφαση για την απελευθέρωση των κεφαλαίων ενδεχομένως να έρθει στη συνεδρίαση του 
Eurogroup στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βασικός λόγος για την καθυστέρηση 
είναι ότι η Ελλάδα δεν θέλει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και την 
αγορά εργασίας.

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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