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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Στο κόκκινο οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται από 

την επιβράδυνση της  Μετά τη WallStreet και την Ευρώπη, και τα ασιατικά χρηματιστήρια 
ακολουθούν σε πτωτική τροχιά. Η απότομη επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας και οι 
δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προβληματίζουν τους επενδυτές, καθώς 
παράλληλα η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά επιβράδυνσης, ενώ η ευρωζώνη φαίνεται πως βρίσκεται 
σε εντατικές διαπραγματεύσεις για ύστατη λύση στο ελληνικό ζήτημα. Εντονότερες είναι οι 
πιέσεις στο χρηματιστήριο του Τόκιο, που χθες ήταν κλειστό λόγω αργίας. Σήμερα ο δείκτης 
Nikkei καταγράφει πτώση 2,69% στις 19.520 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng 
υποχωρεί κατά 0,75% στις 28.172 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi έκλεισε χαμηλότερα κατά 
0,72% στις 2127 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX με απώλειες 0,76% στις 5773 μονάδες. 
Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 0,07% στις 4473 μονάδες και ο 
CSI 300 ενισχύεται κατά 0,23% στις 4785 μονάδες. Ο δείκτης MSCI Ασίας Ειρηνικού εκτός 
Ιαπωνίας υποχωρεί κατά 1,1%.

MOODYS H Μoody΄s υποβάθμισε την αξιολόγηση των ομολόγων της Ελλάδας σε Caa2 από Caa1, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση δεν επηρεάζεται και 
παραμένει Not Prime, ενώ οι προοπτικές των αξιολογήσεων είναι αρνητικές. Όπως αναφέρει, 
μετά και την υποβάθμιση ολοκληρώνει το review που είχε ξεκινήσει στις 6 Φεβρουαρίου.
Οι καταλύτες για την υποβάθμιση είναι οι εξής:
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-Η μεγάλη αβεβαιότητα για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να έλθει εγκαίρως σε συμφωνία με 
τους πιστωτές ώστε να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.
-Οι υψηλοί κίνδυνοι εφαρμογής του ενδιάμεσου προγράμματος λόγω της αδύναμης 
οικονομίας αλλά και της εύθραυστης πολιτικής κατάστασης.
Το αρνητικό outlook αντανακλά τη θέση της Moody΄s ότι το ισοζύγιο των οικονομικών, 
χρηματοπιστωτικών και πολιτικών ρίσκων στην Ελλάδα κλίνει προς την αρνητική πλευρά.
Ταυτόχρονα ο διεθνής οίκος υποβάθμισε σε Β3 από Ba3 το ceiling των ομολόγων σε ξένο και 
εγχώριο νόμισμα, κίνηση που αντανακλά, όπως σημειώνει, την αυξημένη πιθανότητα η χώρα 
να εγκαταλείψει το ευρώ, στην περίπτωση πτώχευσης.
Παράλληλα η Moody΄s υποβάθμισε σε Caa3 από Caa1 το ceiling των καταθέσεων σε ξένο και 
εγχώριο νόμισμα λόγω του αυξημένου κινδύνου για πάγωμα καταθέσεων, αν η εμπιστοσύνη 
των καταθετών αποδυναμωθεί περαιτέρω.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των διεθνών δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται 
να μην έχουν επιτύχει πολλά τους τελευταίους δύο μήνες, τονίζει.
Η ελληνική κυβέρνηση και οι επίσημοι πιστωτές της παραμένουν πολύ μακριά σε βασικούς 
στόχους, χωρίς άμεση προοπτική να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με ένα νέο πακέτο 
χρηματοδότησης, σημειώνει ο διεθνής οίκος.
Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την επιθυμία τους να φτάσουν σε συμφωνία που θα αποτρέψει 
μια ελληνική χρεοκοπία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι όλη η διαδικασία επιταχύνεται με την 
αλλαγή της ομάδας διαπραγμάτευσης από την ελληνική πλευρά.
Ωστόσο η Moody’s πιστεύει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κυρίως από τις 
πολιτικές αποφάσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το 
αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών είναι εξαιρετικά αβέβαιο και η πιθανότητα ενός 
«ατυχήματος», ήτοι η αθέτηση πληρωμής του χρέους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και 
εκείνου που κατέχει η ΕΚΤ, έχει αυξηθεί.  Κατά την άποψη της Moody΄s οι κίνδυνοι για τους 
ομολογιούχους αντικατοπτρίζονται κατάλληλα με την αξιολόγηση Caa2, η οποία ιστορικά 
συνδέεται με περίπου μία στις τέσσερις πιθανότητες χρεοκοπίας σε ορίζοντα διετίας.
Επιπλέον επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας. Η δυνατότητα της Ελλάδας να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες του 
προϋπολογισμού και την αποπληρωμή του χρέους βρίσκεται υπό πίεση από τη στιγμή που το 
ελληνικό πρόγραμμα βγήκε εκτός τροχιάς τον προηγούμενο χρόνο. Τα τακτικά καθαρά έσοδα 
τα οποία περιλαμβάνουν τα φορολογικά έσοδα ήταν περίπου 5% κάτω από το στόχο μεταξύ 
Ιανουαρίου και Μαρτίου. Η κυβέρνηση έχει χάσει την πρόσβασή της στις αγορές και 
αντιμετωπίζει προκλήσεις στην «ανανέωση» εντόκων γραμματίων: οι ξένοι επενδυτές έχουν 
σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από την ελληνική αγορά και η Moody's αντιλαμβάνεται ότι η ΕΚΤ 
δεν επιτρέπει στις ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν την κατοχή εντόκων γραμματίων.
Η χαμηλή εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει επηρεάσει δυσμενώς τις καταθέσεις του τραπεζικού 
τομέα: η Moody's εκτιμά ότι οι καταθέσεις έχουν υποχωρήσει περίπου 32 δισ. ευρώ από τις 
αρχές Δεκεμβρίου του 2014 και εκτιμά ότι κυμαίνονται στα 132 δισ. στα τέλη Απριλίου.
Συνεπεία αυτού, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα εσωτερικά αποθεματικά, συμπεριλαμβανομένων 
και των καταθέσεων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης των κρατικών επιχειρήσεων και των 
δήμων. Επίσης, η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να περιορίσει τις δαπάνες. Ο περιορισμός της 
ρευστότητας και η απουσία οποιασδήποτε προόδου στις διαπραγματεύσεις συνεπάγεται μεγάλη 
αβεβαιότητα για τη δυνατότητα της ελληνικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της, υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος. Επιπλέον, ο οίκος εκτιμά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της Ελλάδας προς τους δανειστές στα 3,6 δισ. ευρώ από 1η Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου, εκ των 
οποίων τα 2,4 δισ. ευρώ οφείλονται στο ΔΝΤ. Σύμφωνα με τη Moody's η μη αποπληρωμή 
δόσης προς το ΔΝΤ δεν συνεπάγεται απαραίτητα χρεοκοπία. 

BIO – ΣΙΔΕΝΟΡ Την συγχώνευση των Viohalco SA (Viohalco) και της ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ 
(Σιδενόρ Συμμετοχών) αποφάσισαν σήμερα τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών. Η 
απόφαση όπως αναφέρεται θεωρείται ως τη βέλτιστη ενδεδειγμένη τεχνική λύση για την άμεση 
κεφαλαιακή ενίσχυση των βιομηχανικών εταιριών και εργοστασίων παραγωγής χαλυβουργικών 
προϊόντων της ΣΙΔΕΝOΡ Συμμετοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα και την υποστήριξή τους 
σε βάθος χρόνου μέσω της ευχερέστερης πρόσβασης που θα διασφαλίσει, απλοποιημένο πλέον, 
το νέο εταιρικό σχήμα στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά χρήματος και κεφαλαίων.
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Η συγχώνευση, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εξυπηρετεί την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης 
και μακροπρόθεσμης υποστήριξης με κεφάλαια που θα αντληθούν εκτός Ελλάδος των 
εργοστασίων παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και 
στον Αλμυρό Μαγνησίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με κύκλους 
προσκείμενους στη Βιοχάλκo, η συγκεκριμένη κίνηση όχι μόνο δεν σηματοδοτεί την 
αποχώρηση παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα, αλλά αντίθετα δείχνει την 
εμπιστοσύνη με την οποία βλέπει ο όμιλος την παραγωγική βάση της Ελλάδας.
«Η παραγωγική βάση θα μείνει στην Ελλάδα και θα ενισχυθεί σε πρώτη φάση από φρέσκα 
κεφάλαια 25 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά τα χρειάζονται τα ελληνικά εργοστάσια, 
προκειμένου να εκμεταλλευθούν τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί και που δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν όσο πρέπει λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης ρευστότητας».
Η διαδικασία απαιτεί την έγκριση της πλειοψηφίας των 2/3 των μετοχών της Σιδενόρ 
Συμμετοχών (εισηγμένη στο ΧΑ χωρίς δραστηριότητα, η οποία θα απορροφηθεί από τη 
Βιοχάλκo, προκειμένου η τελευταία να κατέχει απ’ ευθείας τα ελληνικά εργοστάσια σε 
Θεσσαλονίκη και Μαγνησία) και όταν ολοκληρωθεί θα σημάνει την αποχώρηση της μετοχής 
της Σιδενόρ από το ταμπλό του ΧΑ (οι μέτοχοί της θα αποκτήσουν τίτλους της Βιοχάλκο που 
διαπραγματεύονται στο ΧΑ).
Οι συνέπειες της κρίσης
Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Βιοχάλκo αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τα δύο εργοστάσια συσσώρευσαν σημαντικές ζημίες, κυρίως 
λόγω της δραματικής κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
την επιβίωσή τους και τις θέσεις απασχόλησης που με μεγάλη δυσκολία διατηρούν ακόμη.
Παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες της περιόδου αυτής, τα δύο εργοστάσια προέβησαν σε 
επενδύσεις και στοχευμένες ενέργειες για τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής, την 
αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Ωστόσο, η δραματική έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, κινδυνεύει πλέον 
να ακυρώσει τις ενέργειες αυτές και να ματαιώσει εκ των πραγμάτων τις διαφαινόμενες 
θετικές επιπτώσεις ειλημμένων κυβερνητικών μέτρων για την επίλυση των ζωτικών 
προβλημάτων του χαλυβουργικού κλάδου.
Τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν με τη συγχώνευση θα απεγκλωβίσουν κρίσιμο, ανενεργό 
σήμερα, παραγωγικό δυναμικό, θα τονώσουν την εξαγωγική δραστηριότητα και θα ευνοήσουν 
τη διατήρηση και την αύξηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας και απασχόλησης στον 
Αλμυρό και στην Θεσσαλονίκη.
Προερχόμενα πρωτίστως από υφιστάμενα διαθέσιμα της απορροφώσας Viohalco, τα εν λόγω 
κεφάλαια θα ανέλθουν σε μια πρώτη φάση σε 25 εκατ. ευρώ και θα επενδυθούν στα δύο 
εργοστάσια μέσω αυξήσεων κεφαλαίου που θα γίνουν στις χαλυβουργικές εταιρίες της 
ΣΙΔΕΝOΡ Συμμετοχών «Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ» και «Sovel Ελληνική Εταιρία 
Επεξεργασίας Χάλυβος ΑΕ», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Ειδικότερα, τα δύο Διοικητικά Συμβούλια: 1) αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για 
τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της ΣΙΔΕΝOΡ Συμμετοχών από την Viohalco, 
2) όρισαν ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2014, 3) αποφάσισαν 
τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των 
Διοικητικών Συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση και προσδιόρισαν προτεινόμενη 
σχέση ανταλλαγής μετοχών, 4) αποφάσισαν να συνυποβάλουν αίτηση προς τον Πρόεδρο 
του Εμποροδικείου των Βρυξελλών για τον ορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για 
τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 
772/9 του βελγικού Κώδικα Εταιριών, και 5) έδωσαν την εντολή να γίνουν όλες οι κατά τον 
νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.
Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευομένων 
εταιριών και τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
772 του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών 
εταιριών. Συνεπεία της σκοπούμενης συγχώνευσης, οι μέτοχοι της ΣΙΔΕΝOP Συμμετοχών 
θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Viohalco, μετοχές εισηγμένες 
και διαπραγματευόμενες Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο 
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Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε 2,28:1, δηλαδή οι μέτοχοι της 
ΣΙΔΕΝOΡ Συμμετοχών προτείνεται να ανταλλάξουν δύο κόμμα είκοσι οκτώ (2,28) μετοχές 
της Σιδενόρ Συμμετοχών με μία (1) μετοχή της Viohalco. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των 
συγχωνευομένων εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.
Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015, τονίζει η 
Viohalco στη σχετική ανακοίνωση.

ΕΥΔΑΠ Η ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ -3,03% ανακοίνωσε ότι στις 29 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην οποία 
παρευρέθηκαν 125 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.365.491 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,34% του 
μετοχικού κεφαλαίου.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:
1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και 
την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση 
για την εταιρική χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,18 ευρώ 
ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,02 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το ν. 
4110/2013. Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 21.300.000 
ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι 
στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 6η Μαΐου 2015.
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 5η Μαΐου 2015. Η πληρωμή του μερίσματος 
θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαΐου 2015 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο 
Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΛΒΕΤΙΑ To φράγκο είναι πια υπερβολικά ισχυρό. Η ανατίμηση του νομίσματος έναντι των ξένων 
νομισμάτων έχει προξενήσει απώλειες δισεκατομμυρίων. Για το πρώτο τρίμηνο η κεντρική 
τράπεζα της Ελβετίας (SNB) κατέγραψε απώλειες περίπου 30 δισ. ελβετικών φράγκων, 
μεταδίδουν το πρακτορείο Reuters και το περιοδικό Spiegel. «Η απώλειες σε τοποθετήσεις της 
τράπεζας σε ξένα νομίσματα ανήλθαν σε 29,3 δισ. φράγκα», ανακοίνωσε η τράπεζα. «Στα 
αποθέματα χρυσού οι απώλειες από τη μείωση αξίας τους ανήλθαν στο 1 δισ. φράγκα», 
σημείωνεται σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης. Από τη στιγμή που η Κεντρική Τράπεζα της 
χώρας εγκατέλειψε τη σταθερή ισοτιμία με το ευρώ, το φράγκο έχει κερδίσει αλματωδώς σε 
αξία. Ενώ οι απώλειες στα αποθέματα σε συνάλλαγμα ανέρχονται στο ποσό των 30 δισ., οι 
συνολικές απώλειες λόγω της αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας εκτιμώνται για την 
τράπεζα στα 41,1 δισ. φράγκα.  Στην αρχή της εβδομάδας υπήρξαν μάλιστα ενδείξεις ότι η 
τράπεζα έχει επέμβει και πάλι στην αγορά συναλλάγματος. Οι λογαριασμοί όψεως των 
ελβετικών τραπεζών στην κεντρική τράπεζα σημείωσαν άνοδο, κάτι που σημαίνει ότι 
πιθανότατα η SNB αγόρασε από τις τράπεζες ευρώ, εγγράφοντας το αντίστοιχο ποσό σε 
φράγκα στους λογαριασμούς των τραπεζών. Η SNB δεν επιβεβαίωσε την εν λόγω ενέργεια, 
αλλά ο πρόεδρός της Thomas Jordan και άλλα μέλη της διοίκησης έχουν πει επανειλημμένως, 
ότι και μετά από την εγκατάλειψη της πρόσδεσης με το ευρώ θα επενέβαιναν, αν προέκυπτε 
υπερβολική ροή χρήματος προς την Ελβετία.  

FED Οι αξιωματούχοι της Fed ανέφεραν την Τετάρτη πως η αμερικάνικη οικονομία επιβραδύνθηκε, 
στέλνοντας μήνυμα ότι η κεντρική τράπεζα μάλλον δυσκολεύεται να προχωρήσει στα σχέδια 
της να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα το 2015. «Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε κατά 
την διάρκεια του χειμώνα, εν μέρει για περιστασιακούς παράγοντες» επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή της Fed. «O ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
μετριάστηκε» σημειώνεται. Η κεντρική τράπεζα τόνισε πως με την κατάλληλη νομισματική 
χαλάρωση, η οικονομική δραστηριότητα θα επανέλθει σε μέτριο ρυθμό ανάπτυξης.
«Μολονότι η ανάπτυξη και η παραγωγή επιβραδύνθηκαν το πρώτο τρίμηνο, η Επιτροπή 
συνεχίζει να αναμένει πως, με την κατάλληλη στήριξη από την νομισματική πολιτική, η 
οικονομική δραστηριότητα θα επεκταθεί με μέτριο ρυθμό» επισημαίνει στην ανακοίνωση.
Η Fed επανέλαβε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια όταν βελτιωθεί η αγορά απασχόλησης και εφόσον 
έχει την βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς το 2%. «Η Επιτροπή εκτιμά πως θα 
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είναι κατάλληλο να αυξήσει τον στόχο για τα επιτόκια όταν δει περαιτέρω βελτίωση στην 
αγορά εργασίας και έχει μια εύλογη βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς τον στόχο 
του 2% μεσοπρόθεσμα» σημειώνεται στην ανακοίνωση. Σε αντίθεση με την προηγούμενη 
ανακοίνωση τον Μάρτιο, όταν απέκλειε αύξηση τον Απρίλιο, η κεντρική τράπεζα αφαίρεσε 
οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.  Μολονότι αυτό καθιστά θεωρητικά 
πιθανή μια κίνηση τον επόμενο μήνα, τα οικονομικά στοιχεία δεν δείχνουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Η Fed επισήμανε πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα 
βραχυπρόθεσμα. «Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα 
βραχυπρόθεσμα, αλλά η Επιτροπή περιμένει πως θα αυξηθεί σταδιακά προς το 2% 
μεσοπρόθεσμα».

ΔΕΗ Προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας του Δημοσίου ακόμη και με ταμειακά διαθέσιμα 
εισηγμένων εταιρειών που δεν περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Εuro2day.gr, 
εχθές το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
της ΔΕΗ ΔΕΗ -2,15%, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί η δυνατότητα μεταφοράς-
κατάθεσης ταμειακών διαθεσίμων της επιχείρησης στην ΤτΕ. Τη σύγκλιση του δ.σ. 
επιβεβαίωναν πηγές της Επιχείρησης, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα 
ληφθεί απόφαση και ότι σε περίπτωση που ληφθεί τελικά θα αφορά χρονικό ορίζοντα λίγων 
ημερών. Ωστόσο τελικά το διοικητικό συμβούλιο δεν συνεδρίασε. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης δεν έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να εισηγηθούν έστω 
και ολιγοήμερη δέσμευση ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας για λόγους πρακτικούς, καθώς η 
ρευστότητα της ΔΕΗ ΔΕΗ -2,15% έχει προσβληθεί από την οικονομική κρίση με τους 
απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού να πλησιάζουν τα 2 δισ. ευρώ. Επίσης ηγέρθησαν και 
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης καθώς διατυπώνονται απόψεις ότι μια παρόμοια απόφαση θα 
έπρεπε να λάβει την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Νέα σύγκλιση του Δ.Σ. της 
ΔΕΗ ΔΕΗ -2,15% σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριστεί για σήμερα, χωρίς ωστόσο να είναι 
γνωστό αν τελικά θα πραγματοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, το «στεγνωμένο» από ρευστό 
δημόσιο ταμείο, αναζητά με κάθε τρόπο την εξασφάλιση οποιουδήποτε ποσού από κάθε 
δυνατή πηγή, καθώς είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει ακόμη η αβεβαιότητα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης μετόχων της ΔΕΠΑ 
και την έγκριση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, την ίδια μέρα το Δημόσιο εισέπραξε το 
μέρισμα που του αναλογεί δηλαδή 32,5 εκατομμύρια ευρώ.

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.

5  /   5     30/4/2015     10:23:08 A4/P4

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=85
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=85
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=85

