Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2
του Κανονισμού
του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οικονομικά Αποτελέσματα
Ομίλου ELTON 2020
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Εκ των σημαντικών γεγονότων για τον Όμιλο τα οποία έλαβαν χώρα κατά
την χρήση 2020:

Σύνοψη
εξελίξεων
2020

• Σε πλήρη ανάπτυξη ο στρατηγικός σχεδιασμός του ομίλου ELTON με την
ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Elton-Marmara στην Τουρκία με
απόκτηση του εναπομείναντος μειοψηφικού ποσοστού.
• Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης και έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015
για την εγκατάσταση της Σίνδου, ενώ μέσα στο 1ο τετράμηνο του 2021 έχει
δρομολογηθεί και η πιστοποίηση για την εγκατάσταση της Αυλώνας.

• H εταιρεία έχει προχωρήσει στην κατασκευή κατάλληλα διαμορφωμένου
χώρου αποθήκευσης δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (APIs), έχει
καθιερώσει διαδικασίες για την αποθήκευση και διανομή των ουσιών αυτών
και τους προσεχείς μήνες αναμένεται η αδειοδότηση του έργου από τους
αρμόδιους φορείς (ΕΟΦ).

Αντιμετώπιση Covid – 19
Αδιάλειπτη και συνεχής λειτουργία όλων των
εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας
• Έμφαση και κύρια προτεραιότητα στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της
υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού μας.
• Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας,
εκπόνηση αναλυτικών διαδικασιών και καταγραφή και επικοινωνία, προς όλες τις
βαθμίδες του προσωπικού, οδηγιών ασφαλείας και διαχείρισης (π.χ. πρωτόκολλο
ασφαλείας επαφών με εξωτερικούς επισκέπτες, διαδικασία διαχείρισης
περιστατικού υψηλού πυρετού σε εργαζόμενο, διαδικασία διαχείρισης
περιστατικού κρούσματος Covid-19 σε στενή επαφή εργαζόμενου).
• Άμεσα μέτρα και δράσεις για την ενημέρωση, προστασία και στήριξη
των εργαζομένων την περίοδο της πανδημίας (π.χ. θερμομέτρηση στις πύλες
εισόδου της εταιρείας, διάθεση αλκοολούχων αντισηπτικών σκευασμάτων σε
κάθε εργαζόμενο και για τις οικογένειές τους με δαπάνη της εταιρείας, διάθεση
δωρεάν μασκών, πραγματοποίηση μοριακών τεστ στους εργαζόμενους
ανεξαρτήτως βαθμίδας με δαπάνη της εταιρείας, ανάρτηση ενημερωτικών
αφισών σε όλους τους χώρους της εταιρείας).
• Πλήρη μισθολογική κάλυψη για όλους τους εργαζόμενους που
χρειάστηκε να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό (καραντίνα) εξαιτίας
περιστατικού κρούσματος Covid-19 σε στενή επαφή εργαζόμενου.
• Άμεση εφαρμογή τηλεργασίας στη μέγιστη δυνατή έκταση κατά περιόδους,
για όλους τους εργαζόμενους που είναι εφικτό.

Ο Όμιλος ELTON
με μια ματιά

•

124 εκατ. Ευρώ Κύκλος Εργασιών

•

5% CAGR 2009-2020

•

7,2 εκατ. Ευρώ EBITDA | 5,83%

•

Ηγετική Θέση σε:
• Ελλάδα
• Περιοχή: ΝΑ Ευρώπη-Τουρκία-Ουκρανία
• Top 100 Παγκοσμίως
• Top 50 Ευρώπη

•

10 Χώρες διανομής αγαθών

•

6 Χώρες Φυσική Παρουσία

•

9 Κέντρα Διανομής 26.000 τ.μ.

•

250 χιλ. τόνοι ετησίως inbound/outbound

Διεθνής Παρουσία

Έσοδα ανά εταιρεία και τομέα δραστηριότητας

Ισολογισμός Ομίλου & Εταιρείας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια (Έντοκα)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2019

H ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2020
31/12/2019

16.035.727
1.519.028
1.716.178
712.150
0
737.480
63.239
20.783.802

16.755.458
1.662.712
2.293.632
712.150
0
609.907
60.813
22.094.672

9.895.500
681.524
1.628.731
0
14.611.257
737.480
54.968
27.609.460

10.338.883
777.114
2.171.302
0
13.491.326
609.907
54.472
27.443.004

21.886.441
41.576.771
2.323.728
6.787.976
72.574.916
93.358.717

23.142.164
45.598.443
2.647.485
2.335.676
73.723.768
95.818.440

12.184.083
31.270.638
1.600.830
5.524.167
50.579.718
78.189.177

11.945.863
34.309.259
2.327.581
1.280.884
49.863.587
77.306.591

13.899.697
133.417
2.068.909
37.775.407

13.899.697
133.417
2.714.468
36.127.466

13.899.697
133.417
3.325.188
32.722.688

13.899.697
133.417
3.156.413
31.277.744

53.877.429
0
53.877.429

52.875.048
271.583
53.146.631

50.080.990
0
50.080.990

48.467.271
0
48.467.271

8.000.000
4.720.016
809.902
712.014
519.196
128.309
10.514
14.899.951

0
5.513.034
776.133
605.198
588.297
131.908
215.555
7.830.126

8.000.000
3.039.430
452.984
688.457
519.196
0
0
12.700.066

0
4.625.000
562.237
605.198
588.297
0
0
6.380.733

7.523.136

9.955.848

17.642.850

2.506.440

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Προμηθευτές

592.486

634.466

242.544

227.060

12.904.011

12.743.003

9.520.382

8.916.226

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

2.261.540
1.300.164
24.581.338

2.282.828
1.538.537
34.841.684

2.080.656
1.058.099
15.408.121

2.149.897
1.209.557
22.458.588

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)

39.481.288

42.671.809

28.108.187

28.839.320

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

93.358.717

95.818.440

78.189.177

77.306.591

Ισολογισμός Ομίλου & Εταιρείας (διάγραμμα)

Αποτελέσματα Ομίλου & Εταιρείας (πίνακας)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως (Α)
Κατανεμημένα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά
προγράμματα καθορισμένων παροχών
Αναβαλλόμενοι φόροι αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων
θυγατρικών εταιρειών σε ξένο νόμισμα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Κατανεμημένα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Αποσβέσεις περιόδου
Κέρδη Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2020

H ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

124.052.137
103.555.467
20.496.670
1.454.169
(10.143.184)
(4.237.856)
(1.982.286)

131.219.811
110.895.598
20.324.213
971.639
(10.016.774)
(4.297.878)
(960.610)

77.980.144
65.503.978
12.476.165
394.231
(5.755.368)
(2.416.463)
(553.063)

86.677.971
73.405.012
13.272.959
300.569
(5.784.380)
(2.622.549)
(281.388)

5.587.512

6.020.590

4.145.503

4.885.211

156.423
(1.000.282)
4.743.653
(1.150.568)
3.593.085

291.690
(1.600.265)
4.712.015
(1.311.821)
3.400.194

351
(536.771)
3.609.084
(880.512)
2.728.572

977
(571.966)
4.314.222
(1.066.238)
3.247.984

3.508.710
84.375

3.352.694
47.500

2.728.572
0

3.247.984
0

0

(1.129)

0

(1.129)

(60.060)

(34.104)

(60.060)

(34.104)

14.414

8.184

14.414

8.184

(862.164)

(404.355)

0

0

(907.809)

(431.403)

(45.645)

(27.048)

2.685.276

2.968.791

2.682.927

3.220.936

2.600.901
84.375
2.685.276

2.992.003
(23.212)
2.968.791

2.682.927
0
2.682.927

3.220.936
0
3.220.936

1.643.426

1.633.103

905.121

868.719

7.230.937

7.653.693

5.050.624

5.753.930

0,1313

0,1254

0,1021

0,1215

Αποτελέσματα Ομίλου & Εταιρείας (διάγραμμα)

Ληκτότητα Δανεισμού
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Τραπεζικός Δανεισμός

4.720.016

5.513.034

3.039.430

4.625.000

Ομολογιακός Δανεισμός

8.000.000

0

8.000.000

0

12.720.016

5.513.034

11.039.430

4.625.000

7.523.136

17.642.850

2.506.440

9.955.848

0

0

0

0

7.523.136

17.642.850

2.506.440

9.955.848

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Τραπεζικός Δανεισμός
Ομολογιακός Δανεισμός

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

(ποσά σε Ευρώ)

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Από 1 έως 2 έτη

2.718.001

1.589.286

2.718.001

1.589.286

Από 2 έως 5 έτη

9.823.443

2.142.857

8.142.857

2.142.857

Πάνω από 5 έτη

178.571

1.780.891

178.571

892.857

12.720.016

5.513.034

11.039.430

4.625.000

Σύνολο

Ταμειακές ροές Ομίλου & Εταιρείας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 31/12/2020

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

4.743.653

4.712.015

3.609.084

4.314.222

1.712.528

1.702.204

974.223

937.820

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

(69.102)

(69.102)

(69.102)

(69.102)

Προβλέψεις

1.137.236

428.071

703.268

333.602

Συναλλαγματικές διαφορές

(412.667)

(429.206)

(3.605)

(8.866)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(58.612)

357.049

(116)

14.469

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

843.858

1.308.575

536.419

570.989

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

1.135.716

358.294

(238.220)

1.392.814

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

3.866.926

(3.331.642)

3.568.481

(3.658.480)

(1.517.423)

638.412

(408.422)

413.523

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(911.525)

(1.578.181)

(448.014)

(571.966)

Καταβεβλημένοι φόροι

(572.733)

(2.003.948)

(319.420)

(1.797.969)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

9.897.855

2.092.543

7.904.577

1.871.058

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

(885.270)

0

(1.200.000)

(300.000)

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

(139.763)

(540.924)

(90.912)

(143.021)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

54.556

41.919

0

0

156.423

291.690

351

977

(814.053)

(207.315)

(1.290.561)

(442.044)

17.880.909

16.324.543

12.800.000

7.000.000

(20.793.640)

(15.916.632)

(13.834.978)

(7.003.206)

(652.288)

(984.241)

(269.273)

(248.833)

Μερίσματα πληρωθέντα

(1.066.483)

(1.603.811)

(1.066.483)

(1.603.811)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(4.631.502)

(2.180.142)

(2.370.733)

(1.855.851)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)

4.452.300

(294.914)

4.243.283

(426.837)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.335.676

2.630.590

1.280.884

1.707.721

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

6.787.976

2.335.676

5.524.167

1.280.884

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις

Εξέλιξη κεφαλαίου κίνησης

Απόδοση Τιμής Μετοχής και Μετοχική σύνθεση

Αριθμός Μετοχών
26.730.187
ISIN
GRS397003005
Ονομαστική αξία
0,52 ευρώ
Ημερομηνία εισαγωγής
4/8/2000

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση αυτή έχουν προετοιμαστεί από την ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία»). Βασίζονται σε ιστορικά χρηματοοικονομικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες οι οποίες έχουν ήδη
γνωστοποιηθεί δημοσίως από την εταιρεία. Επίσης, περιλαμβάνουν πληροφορίες από άλλες πηγές και τρίτους. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν εξακριβωθεί ανεξάρτητα και δεν θα ανανεωθούν. Καμία δήλωση ή εγγύηση
δεν εκφράζεται ή υποδηλώνεται ότι γίνεται, ούτε πρέπει να στηριχθεί κανείς, ως προς την ορθότητα, την δικαιοσύνη, ακρίβεια, πληρότητα ή διόρθωση των πληροφοριών ή απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτήν και
τίποτα σε αυτή τη παρουσίαση είναι ή μπορεί να στηρίξει κανείς σαν υπόσχεση η δήλωση. Η Εταιρεία, οι μέτοχοί της ή κάποιο από τα συνδεδεμένα μέρη, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό: προσωπικό, σύμβουλοι ή
εκπρόσωποι, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του κειμένου ή των περιεχομένων που προκύπτουν από αυτό. Αυτή η παρουσίαση δεν
αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης, συμφωνίας ή υποχρέωσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια.
Οι πληροφορίες και απόψεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη παρουσίαση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεν είναι η πρόθεση της Εταιρείας να παράσχει και κανείς δεν μπορεί να βασιστεί
σε αυτές τις πληροφορίες ως παροχή μιας ολοκληρωμένης ή συνολικής ανάλυσης της οικονομικής ή εμπορικής θέσης ή των προοπτικών της Εταιρείας. Αυτή η παρουσίαση δεν αποτελεί επενδυτική, νομική, λογιστική,
κανονιστική, φορολογική ή άλλη παροχή συμβουλών και δεν λαμβάνει υπόψη της τους επενδυτικούς σας στόχους ή τη νομική, λογιστική, κανονιστική, φορολογική ή οικονομική κατάσταση ή τις ιδιαίτερες ανάγκες
σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να σχηματίσετε τις δικές σας απόψεις και συμπεράσματα για τέτοια θέματα και για να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση της Εταιρείας. Είστε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την αναζήτηση ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με την Εταιρεία. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν γίνεται αποδεκτή από κανένα άτομο για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για
οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία θα προβείτε εσείς ή οι επικεφαλής, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι ή οι συνεργάτες στη βάση μια τέτοιας πληροφόρησης. Αυτή η παρουσίαση περιέχει, μεταξύ άλλων, οικονομικές
πληροφορίες σχετικά με ορισμένες πτυχές της δραστηριότητας της Εταιρείας. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν ελεγχθεί, επισκοπηθεί ή επαληθευτεί από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία. Η συμπερίληψη
τέτοιων πληροφοριών στη παρουσίαση δεν πρέπει να θεωρείται ως εκπροσώπηση ή εγγύηση από την Εταιρεία, τους μετόχους της, τα συνδεδεμένα μέρη της, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους ή οποιαδήποτε
άλλο πρόσωπο ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση
σε αυτά κατά την πραγματοποίηση μιας επενδυτικής απόφασης. Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές μετρήσεις εκτός ΔΠΧΑ και άλλες μετρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και ενδέχεται να μην
υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο για οποιαδήποτε περίοδο. Ορισμένες πληροφορίες σε αυτή τη παρουσίαση είναι βασισμένες σε διαχειριστικούς λογαριασμούς και εκτιμήσεις της Εταιρείας. Συγκεκριμένες
χρηματοοικονομικές και στατιστικές πληροφορίες σε αυτή τη παρουσίαση είναι υποκείμενες σε στρογγυλοποιήσεις.
Μελλοντικές Παραδοχές
Ορισμένες παραδοχές σε αυτή τη παρουσίαση είναι μελλοντικές. Τέτοιες πληροφορίες δίνονται μόνο έως αυτήν την ημερομηνία και δεν υπόκειται καμία υποχρέωση ενημέρωσης. Από τη φύση τους, οι προοπτικές
αυτές περιλαμβάνουν ένα αριθμό από αβεβαιότητες, υποθέσεις και άλλους παράγοντες που βρίσκονται εκτός ελέγχου από την εταιρεία και μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα ή γεγονότα τα οποία
θα διαφέρουν σημαντικά από εκείνα τα οποία εκφράζονται ή αναφέρονται στις μελλοντικές παραδοχές αναφορικά με το λειτουργικό και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας, τις οικονομικές συνθήκες, τη
ρευστότητα της, την απόδοση της , της προοπτικές και τις ευκαιρίες. Τέτοιοι είδους ρίσκα περιλαμβάνουν:
• Ανταγωνισμός
• Νομοθετικές και ρυθμιστικές εξελίξεις
• Παγκόσμιες, μακροοικονομικές και πολιτικές τάσεις
• Διακυμάνσεις στις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς
• Καθυστέρηση ή αδυναμία λήψης εγκρίσεων από τις αρχές
• Τεχνολογική ανάπτυξη
• Δικαστικά
• Ανεπιθύμητη δημοσιότητα και κάλυψη ειδήσεων

Οι δηλώσεις που περιέχονται σε αυτήν την παρουσίαση σχετικά με προηγούμενες τάσεις ή δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αυτές οι τάσεις ή δραστηριότητες θα συνεχιστούν στο μέλλον. Βασιζόμενοι στα
παραπάνω, καμία ασφάλεια δεν μπορεί να δοθεί ότι θα φτάσουμε τους στόχους μας ή τις οικονομικές μας συνθήκες ή ότι τα αποτελέσματα των λειτουργιών μας θα παρεκκλίνουν ελάχιστα από τέτοιου είδους
πληροφορίες. Επιπρόσθετα, ακόμα και εάν τα αποτελέσματα μας, συμπεριλαμβανόμενων της χρηματοοικονομικής μας κατάστασης και ρευστότητας και τις βελτιώσεις στο κλάδο που λειτουργούμε, είναι σύμφωνα με
αυτές τις μελλοντικές προοπτικές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη παρουσίαση, αυτά τα αποτελέσματα ή βελτιώσεις μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά των αποτελεσμάτων ή βελτιώσεων σε μελλοντικές
περιόδους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ενημέρωσης ή αναθεώρησης τυχόν προοπτικών, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης. Δεν
πρέπει να βασίζεστε υπερβολικά σε προβλέψεις, οι οποίες αναφέρονται έως την ημερομηνία αυτής της παρουσίασης. Κατά συνέπεια, υπερβολική εμπιστοσύνη δεν πρέπει να τοποθετείται σε κανένα από τα δεδομένα
του κλάδου ή της αγοράς που περιέχονται σε αυτήν την παρουσίαση.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΌ ΕΙΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ Ή ΝΑ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΌ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Διαβάζοντας ή παρακολουθώντας αυτήν την παρουσίαση συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε

