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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Ανοδικά κινούνται οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας με τη Σαγκάη να 

καταγράφει ισχυρά κέρδη και την προσοχή των επενδυτών να στρέφονται στις κινεζικές αρχές 
εν αναμονή νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης 
Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,65% στις 19.411 μονάδες, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία για την 
ιαπωνική οικονομία. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά 3,4% το 
Φεβρουάριο, έναντι προβλέψεων για μείωση κατά 1,9%. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang 
Seng ενισχύεται κατά 1,8% στις 24.925 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε υψηλότερα κατά 
0,51% στις 2030 μονάδες. Στην κινεζική αγορά, o Shanghai Composite ενισχύεται κατά 2,16% 
στις 37790 μονάδες και ο CSΙ 300 κατά 2,44% στις 4068 μονάδες. Ο κυβερνήτης της κεντρικής 
τράπεζας της Κίνας, Ζου Ξιαοτσουάν δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα χρειάζεται να 
επαγρυπνεί για τον κίνδυνο αποπληθωρισμού και της οικονομικής επιβράδυνσης. «Ο 
πληθωρισμός στην Κίνα υποχωρεί. Χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή» δήλωσε και 
συμπλήρωσε: «Η Κίνα έχει περιθώρια δράσης», εντείνοντας τα σενάρια για νέες κινήσεις 
χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Τα 
μηνύματα από τις ΗΠΑ επίσης ήταν ενθαρρυντικά για τις αγορές. Την Παρασκευή η 
επικεφαλής της Fed, Τζάνετ Γέλεν επιβεβαίωσε μεν ότι τα επιτόκια των ΗΠΑ πιθανότατα θα 
αυξηθούν φέτος, τόνισε όμως, ότι ο ρυθμός της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής θα είναι 
βραδύς και θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών μεγεθών.
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ΕΥΔΑΠ Βελτίωση της προ φόρων κερδοφορίας και των EBITDA κατέγραψε το 2014 η ΕΥΔΑΠ 
ΕΥΔΑΠ -1,12%, παρά την υποχώρηση που σημείωσε ο κύκλος εργασιών της. Ειδικότερα, ο 
κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ έναντι 336,2 εκατ. ευρώ το 
2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή 
των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής 
πολιτικής της εταιρίας. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,8% παρά την μείωση του κύκλου εργασιών και 
διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω της 
μείωσης του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 1,2%, στα 276,7 εκατ. ευρώ έναντι 280,0 
εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ -1,12% ανήλθαν στο ποσό των 63,5 
εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 3,7%. Τα κέρδη μετά 
φόρων για την εταιρεία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 42 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ 
του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη 
φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση. Η ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ -1,12% θα προτείνει στη γενική 
συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή 
μερίσματος, όπως και πέρσι ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. 
ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).

ΔΕΗ Οι αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το 2014 και η μείωση στις τιμές των καυσίμων, 
συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της   ΔΕΗ   ΔΕΗ +5,19% το 2014. 
Σύμφωνα δε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι δύο αυτοί παράγοντες θα συνεχίσουν και το 2015 
τη θετική τους συμβολή στον ισολογισμό της επιχείρησης. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την 
αυξημένη υδραυλικότητα που εμφανίζουν οι ταμιευτήρες της ΔEΗ, εκτιμάται ότι θα έχουν 
περαιτέρω θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία της επιχείρησης, μειώνοντας τις 
επιπτώσεις από το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η επιχείρηση λόγω ανεξόφλητων 
λογαριασμών. Συγκεκριμένα το 2014, η ΔEΗ εισήγαγε 2.841 γιγαβατώρες ηλεκτρικής 
ενέργειας έναντι 2.153 γιγαβατωρών το 2013 (+32%). Ωστόσο το ποσό που πλήρωσε για 
εισαγωγές ήταν αυξημένο μόνο κατά 7,2% (127,6 εκατ. ευρώ). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι 
το μέσο κόστος αγοράς της εισαγόμενης μεγαβατώρας από τη ΔEΗ, το 2014 ανήλθε σε 44 
ευρώ, έναντι 55 ευρώ το 2013 (127,6 εκατ. ευρώ δια 2.841.000 μεγαβατώρες έναντι 119 εκατ. 
δια 2.153.000 μεγαβατώρες). Το τέταρτο τρίμηνο του 2014 τόσο οι εισαγωγές, όσο και η 
υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ αντίθετα σημειώθηκε περαιτέρω 
μείωση της λιγνιτικής παραγωγής (-12%). Τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών η ΔEΗ 
αποδίδει κυρίως στην αύξηση του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος στα 59,2 ευρώ η 
μεγαβατώρα έναντι 53 ευρώ το δ' τρίμηνο του 2013. Για αυτές τις διαμορφώσεις της Οριακής 
Τιμής Συστήματος, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι προκύπτει από την "χειραγώγησή" της εκ 
μέρους της ΔEΗ, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ελκυστικές και αποδοτικές οι 
εσιαγωγές. Συνολικά το 2014 με την δική της παραγωγή και τις εισαγωγές που 
πραγματοποίησε, κάλυψε το 66,9% της συνολικής ζήτησης, (το 2013 το 66%) ενώ το υπόλοιπο 
ποσοστό καλύφθηκε κυρίως από τις ΑΠΕ, τις ανεξάρτητες μονάδες και τις εισαγωγές από 
traders. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο λιγνίτη μειώθηκε 
κατά 2,2%, ενώ η παραγωγή από φυσικό αέριο ανήλθε σε 3.940 γιγαβατώρες ουσιαστικά 
δηλαδή στα επίπεδα του 2013. Αναφορικά με την υδροηλεκτρική παραγωγή, αυτή το 2014 
παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 30,7% στις 3.906 γιγαβατώρες καθώς το πρώτο εξάμηνο 
του 2013 επικράτησαν εξαιρετικά κακές υδρολογικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά στα προβλήματα 
που προκαλεί στη ΔΕΗ ΔΕΗ +5,19% η παρατεταμένη οικονομική κρίση, αρκεί να σημειωθεί 
ότι οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως 
κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν το 2014 σε 431,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 358,3 
εκατομμύρια το 2013, (αύξηση κατά 72,8 εκατ. ή 20,3%). Ειδικά στο τέταρτο τρίμηνο του 
έτους που κατά μεγάλο μέρος του ήταν προεκλογικό, οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 
διαμορφώθηκαν σε 119,2 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 27,3 εκατομμύρια σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Η εικόνα αυτή σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔEΗ έχει επιπτώσεις 
στο ύψος του καθαρού χρέους το οποίο ανήλθε σε 4.991,9 εκατομμύρια αυξημένο κατά 467,6 
εκατομμύρια σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο 
κίνησης. Μάλιστα όπως επισημαίνεται στα αποτελέσματα της ΔEΗ, μέσω του κεφαλαίου 
κίνησης, καλύφθηκε εκροή περίπου 190 εκατομμυρίων για την απόδοση της τελευταίας δόσης 
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του ΕΕΤΗΔΕ όπως και πληρωμή 48,3 εκατομμυρίων για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.
ΟΛΠ H Ελλάδα ανέφερε στους πιστωτές ότι αναμένει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ από την πώληση 

του ΟΛΠ ΟΛΠ -0,82%, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Έλληνα αξιωματούχο.
Η απόφαση να ανακοινώσει στους πιστωτές τα σχέδιά της είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η 
κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στην συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση, παρά τις 
αντιδράσεις αναφέρει η WSJ. Οι Ελληνες αξιωματούχοι είπαν ακόμη στους πιστωτές ότι θα 
ιδιωτικοποιηθεί η παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων. Το δημοσίευμα έρχεται μια μόλις μέρα μετά τις κυβερνητικές διαφωνίες μεταξύ 
Δραγασάκη και Δρίτσα για το λιμάνι του Πειραιά. Ο κ. Δραγασάκης ανέφερε ότι η 
διαγωνιστική διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς θα 
ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Προσέθεσε πως η Cosco, η οποία συμμετέχει 
στον διαγωνισμό και θεωρείται από πολλές πλευρές το φαβορί, «μπορεί να καταθέσει μια πολύ 
ανταγωνιστική προσφορά». Μιλώντας στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, απέδωσε την 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 67,7% των μετοχών της 
ΟΛΠ ΟΛΠ -0,82% -γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην κινεζική πλευρά και 
σειρά διπλωματικών παρεμβάσεων- στις αλλαγές που έγιναν στο ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της 
ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Ο Γ. Δραγασάκης, σε απόλυτη 
ευθυγράμμιση με την επίσημη θέση του Πεκίνου, χαρακτήρισε την υπάρχουσα συνεργασία του 
OΛΠ με την Cosco στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ «παράδειγμα της αμοιβαία επωφελούς 
συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών και «μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα» εξαιτίας της 
καθοριστικής της σημασίας στην ανάπτυξη του λιμανιού. Ανέφερε επίσης πως η Αθήνα έχει 
υιοθετήσει ένα τριετές αναπτυξιακό πλάνο που καλύπτει όλα τα projects κινεζικού 
ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου, στον 
διαγωνισμό για την αξιοποίηση του οποίου επίσης συμμετέχει η Cosco. Ο αντιπρόεδρος της 
ελληνικής κυβέρνησης κάλεσε περισσότερες κινεζικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε 
ελληνικά έργα όπως η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου και η κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης ενώ κατέδειξε τους τομείς της ναυτιλίας, των logistics, 
του τουρισμού, του εμπορίου, της αγροτικής παραγωγής, τις υποδομές και τον πολιτισμό ως 
πεδία στα οποία η Ελλάδα είναι πρόθυμη να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε μείωση των τιμών στόχων των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών προχώρησε η 
Barclays.  Συγκεκριμένα, μείωσε την τιμή-στόχο για την Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,64% στo 0,30 
ευρώ ανά μετοχή από 0,34 ευρώ προηγουμένως, για τη Eurobank στo 0,09 ευρώ από 0,14 ευρώ, 
για την Εθνική Τράπεζα σto 1,01 ευρώ από 1,07 ευρώ και για την Πειραιώς στo 0,33 ευρώ από 
0,61 ευρώ προηγουμένως.

ΙΝΛΟΤ Ζημιές ύψους 44 εκατ. ευρώ θα καταγράψει η Intralot ΙΝΛΟΤ +1,99% το 2014 προβλέπει η 
IBG σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση hold και την τιμή-στόχο των 1,70 ευρώ για 
την μετοχή της εισηγμένης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG τα έσοδα της εταιρίας θα 
αυξηθούν κατά 19,5% στα 1,839 δισ. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 175,5 
εκατ., καταγράφοντας πτώση 9,9%. Σημειώνεται ότι η Intralot ΙΝΛΟΤ +1,99% κατέγραψε 
ζημιές 4,6 εκατ. το 2013. Η εταιρία ανακοινώνει αποτελέσματα έτους στις 31 Μαρτίου, ενώ η 
μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ +1,99% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου στα 1,51 
ευρώ.

ΕΝΤΟΚΑ 

ΓΡΑΜΑΜΑΤΙΑ

Το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης να τοποθετήσουν κεφάλαια στις επικείμενες εκδόσεις 
εντόκων γραμματίων της Ελλάδας μετέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης κατά το ταξίδι του στο Πεκίνο. Το αίτημα αφορούσε, 
πρωτίστως, την κρίσιμη έκδοση εντόκων της 8ης Απριλίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 700 εκατ. ευρώ πρέπει να καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο ή άλλη πηγή καθώς 
πρόκειται για αποπληρωμή εντόκων προς ξένες τράπεζες που δεν αναμένεται να μετέχουν στην 
διαδικασία και να ανανεώσουν τους τίτλους που είχαν αγοράσει στην προηγούμενη 
δημοπρασία προ εξαμήνου. Η «τρύπα» των 700 εκατ. ευρώ αποτελεί το πρώτο μεγάλο κρας 
τεστ του ελληνικού δημοσίου καθώς ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο 
Ντράγκι φρόντισε να σφίξει μέχρι τέλους την θηλιά της ρευστότητας απαγορεύοντας και 
νομικά στις ελληνικές τράπεζες να μεταφέρουν έστω και ένα επιπλέον ευρώ προς το ελληνικό 
δημόσιο καλύπτοντας μέρος του ποσού. Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο καθώς 
την ίδια περίοδο, η Αθήνα πρέπει να πληρώσει και την δόση των 450 εκατ. ευρώ προς το 

3  /   5     30/3/2015     10:26:32 A3/P3

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=178
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=178
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=178
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=30
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=421
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=421


Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το αίτημα της ελληνικής 
αντιπροσωπείας προς τους Κινέζους αξιωματούχους για χρηματοδοτική στήριξη έτυχε μεν 
θετικής ακρόασης, ωστόσο οι Κινέζοι ζήτησαν ως αντάλλαγμα την άμεση απόκτηση 
μεγαλύτερης πίτας στο λιμάνι του Πειραιά και στο βάθος επενδυτική πρόσβαση στις μεταφορές 
(ΟΣΕ). Μάλιστα, οι Κινέζοι υπενθύμισαν ότι έχουν ήδη τοποθετήσει σε πρόσφατη έκδοση 
εντόκων του ελληνικού δημοσίου 100 εκατ ευρώ, μέσω των τραπεζών τους, ως μία κίνηση 
καλής θέλησης προς την ελληνική οικονομία.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σε πείσμα των αρνητικών μηνυμάτων που έστειλε το Brussels Group στη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει προσέγγιση και 
«συμφωνία σε δόσεις», αντί ρήξης. Την ίδια στιγμή το Μαξίμου παραδέχεται τη δραματικότητα 
των στιγμών, ορίζοντας για απόψε (8 μ.μ.) έκτακτη ειδική συνεδρίαση της Βουλής, όπου ο 
Αλέξης Τσίπρας θα ενημερώσει το Σώμα για την πορεία της διαπραγμάτευσης – πιθανότατα και 
για την παράταση της δανειακής σύμβασης. Ο ειδικός χαρακτήρας αφορά το «μάχιμο» της 
διαδικασίας αφού θα διαρκέσει μόλις 70 λεπτά, με το δικαίωμα λόγου να περιορίζεται στον 
πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Κατά το Μαξίμου πάντως, ο κ. Τσίπρας θα 
προκαλέσει τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση («συμφωνείτε ή διαφωνείτε;») 
για τις νομοθετικές και λοιπές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αυτό το δίμηνο – από τα 
νομοσχέδια για την ανθρωπιστική κρίση και τις 100 δόσεις, μέχρι τις γερμανικές αποζημιώσεις, 
την επίσημη επαναφορά της υπόθεσης Siemens ή την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του 
χρέους που συγκρότησε η Βουλή. Ο πρωθυπουργός θα προσέλθει σε αυτήν τη δοκιμασία 
έχοντας εξασφαλίσει το πράσινο φως του κόμματός του για το περιεχόμενο της εν εξελίξει 
διαπραγμάτευσης (σ.σ. η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε χθες το απόγευμα την 
τακτική της κυβέρνησης με τους εταίρους) και του Κυβερνητικού Συμβουλίου, το οποίο 
συνεδρίασε αμέσως μετά στη Βουλή και... επί εξάωρο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 π.μ.).

ΑΣΤΗΡ Σε νέα διαγωνιστική διαδικασία οδηγείται το έργο της αξιοποίησης του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος Αστέρας Βουλιαγμένης, κίνηση που αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 
μονόδρομο για να "διασωθεί" το -υπαρκτό ακόμη-επενδυτικό ενδιαφέρον. Η νέα διοίκηση του 
ΤΑΙΠΕΔ φαίνεται να μην είναι αντίθετη με την παραχώρηση σε ιδιώτες επενδυτές του Αστέρα, 
αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το νέο προσφερόμενο τίμημα που αναμένεται να είναι πολύ 
χαμηλότερο του αρχικά προσφερόμενου από την AGC Equity Partners. Υπενθυμίζεται ότι η 
εταιρεία που συμμετέχει με 70% στη Jermyn Street (το υπόλοιπο 30% ανήκει στην Dogus) είχε 
προσφέρει εφάπαξ τίμημα 400 εκατ. ευρώ, ενώ θα επένδυε ακόμη περίπου 1 δισ. ευρώ για την 
υλοποίηση εργασιών αναβάθμισης. Η μείωση του νέου προσφερόμενου τιμήματος δεν 
οφείλεται μόνο στην αλλαγή των αρχικών σχεδίων-μετά την απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας- για την κατασκευή έως 14 βιλών στην έκταση, αλλά και στη δραματική μείωση 
της κεφαλαιοποίησης της Αστήρ Παλάς. Σήμερα η κεφαλαιοποίησή της είναι της τάξης των 
137 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 226 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό, η 
πλειοδότρια AGC Equity Partners όπως και η Εθνική Τράπεζα εξετάζουν το ενδεχόμενο 
υποβολής νέας προσφοράς μέσω της αναμενόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ερώτημα 
όμως, είναι ποια στάση θα υιοθετούσε ο ΣΥΡΙΖΑ- που έχει κάνει λόγο για ξεπούλημα της 
έκτασης- εάν το νέο προσφερόμενο τίμημα δεν ξεπερνούσε τα 250 εκατ. ευρώ. Και κατά πόσο, 
υπό το πρίσμα αυτό, ο διαγωνισμός-στον οποίο εκτιμάται ότι θα δώσουν το «παρών» εγχώριες 
και ξένες εταιρείες- θα τελεσφορούσε. Πάντως, για την ώρα τόσο η AGC Equity Partners όσο 
και η Εθνική Τράπεζα κάνουν λόγο, εμμέσως πλην σαφώς, για ματαίωση της υφιστάμενης 
διαδικασίας πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης. Από την πλευρά της, η Αστήρ Παλάς 
σημειώνει στην ετήσια έκθεσή της ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει αλλάξει. 

ΗΟΛ Ένα βήμα πριν την έξοδο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρίσκεται πλέον η hellas on line. 
Η δημόσια πρόταση που κατέθεσε πριν από περίπου ένα μήνα η Vodafone, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας με τους μετόχους της hol για την απόκτηση του ποσοστού της, ολοκληρώνεται 
αύριο και ήδη έχει συγκεντρωθεί ποσοστό που υπερβαίνει το 97,80% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εισηγμένης. Η θυγατρική του Vodafone Group πριν τη δημόσια πρόταση κατείχε το 91,20% 
του μετοχικού κεφαλαίου της hol, μετά τη απόκτηση των ποσοστών της Intracom Holdings και 
της World Equities Investments Holdings, πρώην βασικών μετόχων της εισηγμένης. Μέσω της 
δημόσιας πρότασης, επιδίωκε να συγκεντρώσει επιπλέον 15.847.294 μετοχές της hol, ποσοστό 
περίπου 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της hol που δεν κατείχε, προσφέροντας 0,563 ευρώ 
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ανά μετοχή προς τους μετόχους της hellas on line. Κατέχοντας ήδη άνω του 97,8% του 
μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύει να κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, δηλαδή θα ζητήσει 
τη μεταβίβαση όλων των υπολοίπων μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης. Οι μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη 
δημόσια πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου έναντι καταβολής του ίδιου 
προσφερόμενου τιμήματος (0,563 ευρώ ανά μετοχή).
Τι ακολουθεί 
Η περίοδος αποδοχής λήγει αύριο 31/3 και δύο ημέρες μετά θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά 
της μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out), όπως σημειώθηκε, η Vodafone θα 
επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της hol από το Χρηματιστήριο. Για το σκοπό αυτό θα 
ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της hol με θέμα τη λήψη απόφασης για 
την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ψηφίσει υπέρ 
αυτής της απόφασης.
Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, η απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών της hol 
από το Χ.Α. βασίζεται τόσο στην πολιτική της Vodafone Plc να μην διατηρεί εισηγμένες τις 
αλλοδαπές θυγατρικές της, όσο και στο γεγονός ότι οι μετοχές της hol βρίσκονται στην 
κατηγορία Επιτήρησης και εμφανίζουν επί μακρό χρονικό διάστημα χαμηλή εμπορευσιμότητα, 
ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή της στο Χρηματιστήριο υπερκαλύπτει το όποιο 
όφελος για την εταιρεία.
Η θυγατρική του Vodafone Group θα απορροφήσει τη hol, με την οποία ούτως ή άλλως 
συνεργαζόταν σε εμπορικό επίπεδο. Η hol παρέχει στη Vodafone ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
τηλεφωνία χονδρικώς και στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, διατίθενται στην 
αγορά συνδυαστικά προϊόντα πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας 
σε οικιακούς πελάτες. Τα συνολικά έσοδα χονδρικής για τις υπηρεσίες που παρέχει η hol στη 
Vodafone ως αποτέλεσμα της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας για το 2014, ανήλθαν σε 16,6 
εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η hol στο ίδιο διάστημα είχε έξοδα 4,8 εκατ. ευρώ προς τη Vodafone 
για προμήθειες είσπραξης λογαριασμών και πώλησης υπηρεσιών της.

ΟΠΑΠ *ΟΠΑΠ: Στα 199,2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 2014 - RTRS

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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