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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Αρνητικό πρόσημο καταγράφουν οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας με τους 

επενδυτές να προβληματίζονται από τη νέα αστάθεια στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε και 
σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.
Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 1,39% στις 
19.471 μονάδες, . Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng είναι σχεδόν αμετάβλητος με οριακή 
άνοδο 0,01% στις 24.530 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,99% στις 
2022 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με πτώση 1,47% στις 5849 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο 
αυστραλιανός δείκτης καταγράφει για το 2015 κέρδη 10%.
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,27% στις 3670 μονάδες και ο 
CSI 300 κατά 0,04% στις 3941 μονάδες.
Η τιμή πετρελαίου Brent καταγράφει άλμα 2,4% στα 57,82 δολ. ανά βαρέλι καθώς η Σαουδική 
Αραβία ξεκίνησε στρατιωτικά χτυπήματα εναντίον των ανταρτών στην Υεμένη. Η τιμή του 
αμερικανικού αργού WTI επίσης ενισχύεται κατά 2,4% στα 50,35 δολ. ανά βαρέλι, ενώ χθες 
είχε εκτιναχθεί κατά 3,6%. Η διορθωτική πορεία που καταγράφει το δολάριο έδωσε επίσης 
ώθηση στις τιμές των εμπορευμάτων. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές εμπορευμάτων γίνεται στο 
αμερικανικό νόμισμα, η υποχώρηση του δολαρίου αυξάνει τη ζήτηση.

ΚΜΟΛ Η εταιρεία Καραμολέγκος ανακοίνωσε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 
2015.
Ειδικότερα:
Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων (εταιρικών και 
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ενοποιημένων) χρήσεως 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), που συνετάχθησαν βάσει των 
ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015, μετά την λήξη της συνεδρίασης
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015
Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015
Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2014: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα 
αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2015 (record date)
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει 
εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΙΔΜΑ Η σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΣΙΔΜΑ 0,00%, 
παρά την οικονομική συγκυρία που κράτησε χαμηλά για άλλη μια χρονιά την κατανάλωση 
προϊόντων χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται, 
επιβραβεύει την προσπάθεια του για μείωση της κοστολογικής του βάσης με ταυτόχρονη 
εστίαση στην κερδοφορία. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος αύξησε τον 
όγκο πωλήσεων του, βελτίωσε το περιθώριο μικτού κέρδους και μείωσε τα λειτουργικά του 
έξοδα αυξάνοντας έτσι την λειτουργική του κερδοφορία και μειώνοντας τις ζημιές του.
Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 101 εκ., 
αυξημένος κατά 2% σε σχέση με αυτόν του 2013, παρόλο ότι οι μέσες τιμές πώλησης του 
2014 υποχώρησαν κατά 5,6% σε σχέση με αυτές του 2013. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της 
Μητρικής για λογαριασμό τρίτων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 129 εκ. από 
ευρώ 128 εκ. το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5%. Το ποσοστό μικτού κέρδους 
αυξήθηκε από 6,9% το 2013 σε 7,6% το 2014 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 11% ενώ οι 
λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,6% από ευρώ 13 εκ. το 2013 σε ευρώ 12,6 εκ. το 2014.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά ευρώ 1,2 εκ. ήτοι 
από ευρώ 0,32 εκ. ζημιά το προηγούμενο έτος σε ευρώ 0,9 εκ. κέρδη το 2014.
Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία ευρώ 8,2 εκ. σε 
σχέση με ζημία ευρώ 10 εκ. το 2013, παρουσιάζοντας και αυτά βελτίωση κατά 18%, μη 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων του Ομίλου. Ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ 
ΣΙΔΜΑ 0,00% πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του στις 31/12/2014, με 
αποτέλεσμα την καθαρή ανατίμηση της αξίας τους κατά ευρώ 6,6 εκ.. Ωστόσο, βάσει των 
διεθνών λογιστικών προτύπων, οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε ευρώ 1,9 εκ. 
επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης. Οι θετικές αναπροσαρμογές ύψους 
ευρώ 8,4 εκ. υπολογίζονται απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη και 
τις αρνητικές αναπροσαρμογές, οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε ευρώ 10 εκ.. Σε επίπεδο 
Μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ αυξήθηκε κατά 2% στα ευρώ 56 εκ. από ευρώ 55 
εκ. το 2013. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων 
(αντιπροσωπεία), οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα ευρώ 85 εκ. παραμένοντας στα επίπεδα 
του 2013. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 8,9% το 2013 σε 9,2% το 2014 
βελτιωμένο κατά 4% ενώ τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 7% από ευρώ 9,1 εκ. το 2013 
σε ευρώ 8,5 εκ. το 2014. Συνέπεια των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 147% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, σε ευρώ 623 χιλ. από ευρώ 252 χιλ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων να 
βελτιωθούν κατά 20%, ήτοι, από ζημιά ευρώ 8,0 εκ. στην προηγούμενη χρήση σε ζημιά ευρώ 
6,4 εκ. το 2014 μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων της 
Μητρικής. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβάρυνε πρόβλεψη απομείωσης των συμμετοχών 
εξωτερικού ύψους κατά ευρώ 950 χιλ.. 

ΤΕΝΕΡΓ Η Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ +6,61% ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 
2015. Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 και ανάρτηση της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2014, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες 
της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, 
μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χ.Α.
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 2 Απριλίου 2015
Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τρίτη 28 Απριλίου 2015
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Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την επιστροφή 
κεφαλαίου στους Μετόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί σχετική απόφαση, ως 
ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015, ημερομηνία προγενέστερη της 
ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας 
μας. Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου θα είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι 
εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Τρίτης 14 Ιουλίου 2015 (record date) και ως ημερομηνία 
έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015. Η επιστροφή 
κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των 
Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι 
η επιστροφή κεφαλαίου τελεί τόσο υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων όσο 
και εν συνεχεία των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών και η έναρξη καταβολής επιστροφής 
κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 του Κ.Ν.2190/20, δεν μπορεί να γίνει πριν την 
παρέλευση τουλάχιστον 2 μηνών από την τελική εγκριτική απόφαση. Η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το 
Επενδυτικό Κοινό.

ΠΑΣΑΛ Το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην TRASTOR μπορεί να 
ασκηθεί οποτεδήποτε από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι 
την 31 Μαρτίου 2016 και οποτεδήποτε μεταξύ 1 έως και 31 Μαρτίου 2017 ή 1 έως και 31 
Μαρτίου 2018, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, η εταιρεία TRASTOR 
γνωστοποιεί ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την Pasal ΠΑΣΑΛ +20,00% A.E. 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Η Ρasal. την 23η Μαρτίου 2015 πώλησε το σύνολο των 
μετοχών TRASTOR που κατείχε (20.353.776 μετοχές). Υπενθυμίζεται ότι ο μέτοχος δεν 
κατείχε τα δικαιώματα ψήφου, τα οποία είχαν μεταβιβασθεί σύμφωνα με γνωστοποιήσεις της 
9/10/14. Μετά την μεταβολή της 23/3/2015, η Pasal ΠΑΣΑΛ +20,00% δεν κατέχει πλέον 
μετοχές ή δικαιώματα ψήφου TRASTOR, ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα. Η Pasal ΠΑΣΑΛ 
+20,00% ενημέρωσε επίσης ότι απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) 
10.176.888 δικαιωμάτων ψήφου στην TRASTOR που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,54% επί 
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η απόκτηση αυτού του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call 
option) συμφωνήθηκε μεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -η οποία και κατέχει τις σχετικές 
μετοχές και δικαιώματα ψήφου- και της Ρasal , δυνάμει συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ των 
δύο μερών την 23/3/2015. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην TRASTOR μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την 
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι την 31 Μαρτίου 2016 και 
οποτεδήποτε μεταξύ 1 έως και 31 Μαρτίου 2017 ή 1 έως και 31 Μαρτίου 2018.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε αποτίμηση των αποτελεσμάτων δ' τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προχωρά 
η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση overweight για τον κλάδο.
Σε επαναλαμβανόμενη βάση, οι Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,29%, Eurobank και Πειραιώς 
παρέμειναν ζημιογόνες το Q4 ενώ και η Εθνική γύρισε σε ζημιές μετά από 8 συνεχόμενα 
τρίμηνα κερδοφορίας. Αυτό αντανακλά τις διευρυμένες ζημιές από συναλλαγές, τις εποχιακά 
υψηλές λειτουργικές δαπάνες και τις αυξημένες προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια.
Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση overweight για τον κλάδο, τονίζοντας ότι πλέον 
διαπραγματεύονται στο 0,3-0,6 επί της λογιστικής τους αξίας για το 2015 έναντι 0,9 για τις 
ευρωπαϊκές τράπεζες, αντανακλώντας τις πολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες, τις 
ανησυχίες στο μέτωπο της ρευστότητας, αλλά και της φερεγγυότητας των ιδρυμάτων 
βραχυπρόθεσμα. Παράλληλα, σημειώνει ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι η Ελλάδα θα 
ολοκληρώσει επιτυχημένα την τρέχουσα αξιολόγησης και θα έλθει σε συμφωνία για νέο 
πρόγραμμα μετά τον Ιούνιο, κάτι που θα βοηθήσει τις τράπεζες να επιστρέψουν σταδιακά στην 
ομαλότητα. Το μεγαλύτερο αρνητικό ρίσκο αφορά μια πιθανή νέα πολιτική αβεβαιότητα μετά 
τη λήξη της τετράμηνης παράτασης του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή 
δίνει σύσταση overweight και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, ενώ δίνει τιμή-στόχο στα 0,7 
ευρώ για την Πειραιώς, στα 2 ευρώ για την Εθνική, στο 0,15 ευρώ για τη Eurobank και στο 
0,45 ευρώ για την Alpha. 
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ΕΤΕ Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 0,00% παραμένει κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank, παρότι τα 
αποτελέσματα του δ' τριμήνου ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου, διατηρώντας αμετάβλητη 
την τιμή-στόχο των 2 ευρώ ανά μετοχή και τη σύσταση "buy". Σύμφωνα με την Deutsche Bank, 
η Εθνική διαθέτει ένα ανώτερο προφίλ ρευστότητας σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες, 
ενώ η επερχόμενη συναλλαγή της Finansbank εκτιμάται ότι θα τονίσει το discount έναντι των 
άλλων τραπεζών με το οποίο διαπραγματεύονται οι δραστηριότητές της της στην Ελλάδα.
Όπως επισημαίνει, η Εθνική είναι η μόνη μεγάλη ελληνική τράπεζα που εμφανίζει λόγο 
δανείων/καταθέσεων μικρότερο του 100% (στο 83% στο τέλος του 2014), ενώ οι εκροές 
καταθέσεων το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ήταν χαμηλότερες έναντι αυτών των άλλων 
τραπεζών. Η DB υπολογίζεται πως ο τρέχον λόγος δανείων/καταθέσεων βρίσκεται στο 93%. Ως 
αποτέλεσμα της ισχυρότερης καταθετικής της βάσης, η ΕΤΕ εξαρτάται λιγότερο από τον ELA, 
σε σχέση με τις υπόλοιπες. Παράλληλα, αν και ο σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων δανείων 
επιβραδύνθηκε το δ' τρίμηνο, εκτιμάται πως ο λόγος NPLs/μικτών δανείων αυξήθηκε κατά 
0,7% το α' τρίμηνο, κυρίως λόγω των «στρατηγικών κακοπληρωτών». Σε ό,τι αφορά την 
Finansbank, εκτιμά πως αν το ποσοστό της ΕΤΕ μειωθεί στο 60%, μπορεί να προστεθεί περίπου 
1,9%-2,5% στο CET1 του ομίλου, ενώ ένα επιπλέον όφελος θα είναι ότι θα βελτιωθεί η 
διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αξία του τουρκικού περιουσιακού στοιχείου. Η Goldman Sachs, 
από την πλευρά της, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 
0,00% για το δ' τρίμηνο, σημειώνει πως ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, κυρίως λόγω 
έκτακτων στοιχείων. Αντιθέτως, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

ΟΠΑΠ Ενα ακόμη ισχυρό τρίμηνο από την ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +4,56% αναμένει η Επενδυτική Τράπεζα 
Ελλάδος, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση accumulate με τιμή-στόχο στα 10 ευρώ 
για τη μετοχή του οργανισμού.  Ειδικότερα για το Q4, η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση 
των εσόδων κατά 17% σε ετήσια βάση, στα 1,25 δισ. ευρώ, καθώς αναμένεται όφελος τόσο 
από τα συνεχόμενα τζακ ποτ στο Τζόκερ όσο και από την κυκλοφορία νέων παιχνιδιών 
(Σκρατς).  Τα κέρδη του οργανισμού αναμένεται να ανέλθουν στα 62,2 εκατ. ευρώ, και στα 
181,1 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Σε συγκρίσιμη βάση, αναμένεται να 
διαμορφωθούν στα 210 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,5% σε ετήσια βάση.
Στο μέτωπο του μερίσματος, η χρηματιστηριακή προβλέπει τη διανομή 0,56 ευρώ ανά μετοχή. 
Δεδομένου ότι η εταιρία έχει ήδη διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 0,23 ευρώ, αναμένεται να 
διανείμει 0,33 ευρώ ανά μετοχή. Ο ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ +4,56% ανακοινώνει αποτελέσματα στις 30 
Μαρτίου. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

Με συμμετοχή σε σειρά roadshows που τις επόμενες εβδομάδες πραγματοποιούνται σε 
διάφορες ευρωπαϊκές και μη πρωτεύουσες, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων θα 
προσπαθήσουν να εξηγήσουν και να «πείσουν» τους ξένους επενδυτές ότι η χώρα έχει λόγους 
να θεωρείται πόλος έλξης για τοποθετήσεις. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων που 
εναλλάσσονταν σε πρόσημο όσον αφορά στην ελληνική πλευρά, προκάλεσαν κάποιες 
ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, ωστόσο η πλειονότητα των εξαρχής προσκληθεισών 
εισηγμένων θα δώσει το παρών στα επικείμενα events. Σήμερα ολοκληρώνεται το διήμερο 
οικονομικό συνέδριο της Morgan Stanley στο οποίο υπήρξε ελληνική εκπροσώπηση από την 
ΕΧΑΕ και κάποια πιστωτικά ιδρύματα. Την 1η Απριλίου η Τράπεζα Πειραιώς συνδιοργανώνει 
και φέτος με την Τούρκικη ΙS Investment επίσης στο Λονδίνο το «Ηidden Riches 
Conference», την 1η Απριλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από τις δύο χώρες. 
Από ελληνικής πλευράς έχουν κληθεί oι: Εurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, Μυτιληναίος, 
ΕΧΑΕ, Frigoglass, Eλλάκτωρ, Ιντραλότ, Μότορ Οιλ, ΓΕΚ Τερνα, και Σαράντης.
Στο Παρίσι θα βρεθούν στελέχη του ΟΠΑΠ της ΕΧΑΕ και της Μότορ Οιλ μία μέρα μετά (2/4) 
προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανευρωπαϊκό συνέδριο που διοργανώνει το ΕSN 
(European Securities Network LLP). Αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ESN στην Ελλάδα είναι 
η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. «Ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι αγορές κεφαλαίων είναι 
καταλυτικός. Οσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της οικονομίας, μπορούν 
να προσφέρουν ρευστότητα, πληροφόρηση, διαφάνεια και αποτελεσματική διαμόρφωση των 
τιμών» σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης 
Λαζαρίδης. Στις 9 και 10 Ιουνίου πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη το 4ο Greek Investment 
Forum στην Νέα Υόρκη, με συνδιοργανωτές την ΕΧΑΕ και το Ελληνοαμερικανικό 
Επιμελητήριο. Δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη λίστα συμμετεχόντων, σύμφωνα πάντως με 
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πληροφορίες θα επιδιωχθεί εκπροσώπηση όχι μόνο της μεγάλης αλλά και της μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, καθώς επίσης και μη εισηγμένων εταιρειών. Οι τέσσερις συστημικές 
τράπεζες και η ΕΧΑΕ έχουν ήδη λάβει πρόσκληση από την Wood για συνέδριο που θα 
πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία στις 11 και 12 Ιουνίου.

ΕΛΛΑΔΑ – 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣ

ΕΙΣ

Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα 
"ξεκλειδώσει" τη χρηματοδότηση της χώρας έχει επιδοθεί η Κυβέρνηση και η αποστολή της 
αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο πάντως, κυριαρχεί η αισιοδοξία 
πως το θρίλερ των τελευταίων (πολλών) ημερών,  θα λάβει τέλος την προσεχή εβδομάδα.
"Eurogroup την Δευτέρα δε θα γίνει, αλλά θα γίνει την Τρίτη. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση 
και κανένα ζήτημα επί της διαδικασίας. Συμφωνήσαμε να έχουμε παραδώσει τη λίστα με τις 
μεταρρυθμίσεις, έως τη Δευτέρα. Θα είμαστε απολύτως έτοιμοι", δηλώνουν κυβερνητικές 
πηγές, παραπέμποντας και στην δήλωση του Προέδρου της Κομισιόν, ότι είναι πλέον 
αισιόδοξος πως θα βρεθεί λύση για την Ελλάδα. 
Η δέσμευση σε Juncker
Χθες, ο πρόεδρος της Κομισιόν, ενημέρωσε για το τηλεφώνημα-δέσμευση που δέχθηκε το 
βράδυ της Τρίτης από  τον Πρωθυπουργό, ο οποίος του δήλωσε ότι η Κυβέρνηση, το αργότερο 
στις αρχές της προσεχούς εβδομάδος θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει τις μεταρρυθμιστικές της 
προτάσεις. "Πρέπει να αναγνωρίσω ότι ήμουν πολύ απαισιόδοξος κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων εβδομάδων, επειδή δεν υπήρχε καθόλου πρόοδος", φέρεται να δήλωσε ο κ. Juncker 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Reuters), καταλήγοντας ωστόσο: "Αλλά πλέον είμαστε πίσω σε 
μια φυσιολογική διαδικασία και πιστεύω πως μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι 
υπέρ της Ελλάδας, αγαπάμε την Ελλάδα, και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
Φτωχά τα αποτελέσματα του EWG
Το χθεσινό Euroworking group πάντως, δε σηματοδότησε καμια ...συγκλονιστικής σημασίας 
εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, όπερ αναγνώρισε εμμέσως και η Κυβέρνηση. 
Μείζον στοίχημα αποτελεί η επιστροφή του 1.2 δισ. ευρώ που έχει αιτηθεί η Κυβέρνηση να της 
επιστραφεί, για το οποίο όμως, λευκός καπνός, δεν έχει βγει. Αντιθέτως, η επιστροφή του, έχει 
"μπλοκάρει΄ αλλά το EWG, άφησε, σύμφωνα με πληροφορίες απο το Μέγαρο Μαξίμου, ένα 
"παράθυρο" να επανεξεταστεί το ζήτημα.  "Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) 
συμφώνησε με το Euro Working Group ότι οι προβληματισμοί της Ελληνικής πλευράς για το 
1,2 δισ. ευρώ ήταν δικαιολογημένοι και  ότι θα εξετάσει τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις 
για την επίλυση του θέματος", ανέφεραν επακριβώς, "κύκλοι" της Κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά, 
οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως υπήρξε συμφωνία Ελλάδας- εταίρων:
1. Να παραδώσει η Κυβέρνηση στους θεσμούς τις αμέσως επόμενες ημέρες, μια ολοκληρωμένη 
και συγκεκριμένη λίστα μεταρρυθμίσεων. 
2. Για σημείωση προόδου στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, ενώ οι συσκέψεις για την 
οριστικοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα γίνονται στο “Brussels Group” το οποίο θα συγκληθεί 
σύντομα και παράλληλα με τις συναντήσεις των τεχνικών κλιμάκιων στην Αθήνα.

ΚΑΜΠ Σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία καταλήγουν, σύμφωνα με πληροφορίες από τις 
εμπλεκόμενες πλευρές, η Reds με το Δήμο Παλλήνης σχετικά με την αποζημίωση 4,63 εκατ. 
ευρώ για απαλλοτριωθείσα έκταση 8,9 στρεμμάτων που πρέπει να καταβάλει ο δεύτερος στην 
εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων. Την καταβολή του ποσού ορίζει δευτερόδικη 
δικαστική απόφαση, ενώ το αίτημα του δήμου για λήψη διοικητικών μέτρων κατά της 
εκτέλεσης της απόφασης δεν έγινε δεκτό από τη δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, 
σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεσμεύσει το ποσό των 4,63 εκατ. ευρώ (από το οποίο 800 
χιλιάδες ευρώ είναι τόκοι) από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του δήμου. Ωστόσο, η εταιρεία 
βρίσκεται σε συζητήσεις με το Δήμου που εκτιμά ότι θα περιέλθει σε «οικονομική αδυναμία 
και ταμειακή δυσχέρεια» εάν εξοφλήσει το ποσό. Όπως, άλλωστε, αναφέρεται σε απόσπασμα 
των πρακτικών πρόσφατης συνεδρίασης του δήμου «η εταιρεία επαναβεβαίωσε την πρόθεσή 
της να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για εξεύρεση του οφειλόμενου ποσού ώστε ο Δήμος να μην 
περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και ταμειακή  δυσχέρεια εφ΄ όσον ο ίδιος επιλέξει  τη  λύση 
της χρηματικής  εξόφλησης του χρέους».
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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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