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Νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 25/7/2018

Γεώργιος Προβόπουλος

Πρόεδρος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος 

Καλλιτσάντσης

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος Εκτελεστικό

∆ηµήτριος 

Καλλιτσάντσης

Αντιπρόεδρος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιορδάνης Αϊβάζης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κατούνας

Ανεξάρτητο –

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τάκης ∆ουµάνογλου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Παπακωνσταντίνου

Ανεξάρτητο –

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξιος Κοµνηνός

Ανεξάρτητο –

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ντιάνα Μαρκάκη

Ανεξάρτητο –

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εστίαση του Οµίλου παραµένει σε 

Κατασκευή, Παραχωρήσεις, 

∆ιαχείριση Απορριµµάτων και Αιολικά 

Πάρκα

Στρατηγικό πλάνο

Προτεραιότητες του νέου ∆Σ 

Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης 

του Οµίλου

Τοποθέτηση ανώτατων στελεχών στις 

βασικές οργανωτικές θέσεις από όπου 

απουσιάζουν

Αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του 

Οµίλου µε στόχο τον εξορθολογισµό της 

φορολογικής βάσης, τη βελτιστοποίηση 

της κεφαλαιακής διάρθρωσης και την 

επίτευξη συνεργειών

9 Μέλη του ∆Σ

4 Ανεξάρτητα Μέλη
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Πρόσφατες Εξελίξεις

Το νέο ∆Σ σε πλήρη λειτουργία 

Υλοποιείται η αντικατάσταση µελών ∆Σ σε θυγατρικές εταιρείες του οµίλου

∆ιορίστηκε Σύµβουλος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
∆ιακυβέρνηση

Στελέχωση 

ανώτατων 

οργανωτικών 

θέσεων

Εξουσιοδοτήθηκε διεθνής εταιρεία αναζήτησης στελεχών για την αναζήτηση βασικών 

ανώτατων στελεχών

Τοποθετήθηκε προσωρινός ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΚΤΩΡ (Αλέξανδρος Εξάρχου)

Τοποθετήθηκε προσωρινός Group CFO (Αντώνης Χατζηιωάννου)

Σε εξέλιξη αξιολόγηση τρέχουσας και µελλοντικής στρατηγικής χρηµατοδότησης και 

διαχείρισης ισολογισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατασκευή 

Στο µεσοδιάστηµα προχωράει η αναχρηµατοδότηση δανείων που ωριµάζουν και η 

εξασφάλιση χρηµατοδότησης για νέες επενδύσεις (Αιολικά και Ανάπτυξη Ακινήτων)

Επικοινωνία

Χρηµατοδότηση

Εστίαση στην βελτίωση της διαφάνειας και της επικοινωνίας µε όλους τους εταίρους : 

προσωπικό, προµηθευτές, πελάτες, πιστωτές / τράπεζες, επενδυτές
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6M2018 Κύριες εξελίξεις ανά δραστηριότητα

Συνέχιση της αύξησης της κίνησης σε ώριµα έργα παραχώρησης 

− αύξηση κίνησης στην Αττική Οδό ~ 5% το 6M2018

Εστίαση στη δηµοπράτηση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, στην παραχώρηση της Μαρίνας 

Αλίµου και στην παραχώρηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαµίνας 

Κατασκευή

Παραχωρήσεις

∆ιαχείριση 

Απορριµµάτων

Στις 30/6/2018 η εγκατεστηµένη ισχύς ήταν 289,10 MW (προσθήκες 28,8 MW στο 6Μ2018) 

− επιπρόσθετα 202 MW υπό κατασκευή 

Ο µέσος συντελεστής φόρτισης (capacity factor) το 6M2018 ανήλθε σε 28,5% έναντι 23,1% το 

6M2017 (λόγω βελτιωµένων ανεµολογικών συνθηκών)

Σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις για την ολοκλήρωση αναχρηµατοδότησης υφιστάµενων 

δανείων αλλά και την οριστικοποίηση σχήµατος χρηµατοδότησης έργων υπό κατασκευή

Περιορισµένη δηµοπράτηση νέων έργων κατασκευής µε το ανεκτέλεστο να ανέρχεται στις 30/6/2018 

σε ~ € 1,9 δις, µε επιπλέον συµβάσεις ύψους ~ € 211 εκατ. προς υπογραφή

Επιτεύχθηκε συµφωνία για αποχώρηση από το ζηµιογόνο έργο ISF (Κατάρ), το οποίο 

γνωστοποιείται πλέον στα στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 

Αξιολόγηση χρηµατοδοτικών αναγκών κλάδου κατασκευής αξιοποιώντας διαθέσιµες πιστωτικές 

γραµµές του οµίλου 

Αιολικά

ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ

Ανάπτυξη Ακινήτων 

Προχωράει η ανάπτυξη της Β’ φάσης του Smart Park (επιπλέον 15.000 m2) 

− υπογραφή δεσµευτικών προσύµφωνων για περίπου το 50% της επέκτασης

− σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης 

Ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγµάτευση της σύµβασης διαχείρισης απορριµµάτων στην Κύπρο 

(υπογραφή Συµπληρωµατικής Συµφωνίας) επιτρέποντας την επεξεργασία επιπλέον 120.000 τόνων 

ετησίως 

− Μερικός αντιλογισµός παλαιότερων προβλέψεων ποσού € 4,2 εκατ. 
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Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 6M2018

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το 6Μ2018 ανήλθε σε € 922,3 εκατ. µε οριακή µείωση 0,8% έναντι του 6Μ2017 (€

929,7 εκατ.) 

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαµορφώθηκαν σε € 32,4 εκατ. (έναντι λειτουργικών κερδών € 53,0 εκατ. το 6Μ2017), 

περιλαµβάνουν όµως τα παρακάτω κονδύλια µε αρνητική επίδραση συνολικού ύψους € 56,0 εκατ.:

- € 46,0 εκατ. ζηµιές στην Κατασκευή: ζηµιά έργου στη Ρουµανία (€ 18,5 εκατ.) πρόβλεψη κόστους αποχώρησης 

από το έργο ISF (Κράτος του Κατάρ ποσού € 18,6  εκατ.) και ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό (€

8,9 εκατ.)

- πρόβλεψη € 10 εκατ. για µη συµψηφιζόµενους παρακρατούµενους φόρους (Παραχωρήσεις) 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 6Μ2018 ήταν ζηµιές € 11,7 εκατ. (έναντι κερδών € 19,7 εκατ. το 6Μ2017 ) ενώ τα 

αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν ζηµίες € 45,7 εκατ. (έναντι ζηµιών € 10,9 εκατ. το 

6Μ2017)

Ο συνολικός δανεισµός στις 30/6/2018 ανήλθε σε € 1.288,7 εκατ. έναντι € 1.386,6 εκατ. στις 31/12/2017

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός (συµπ. καθαρού δανεισµού έργου ISF που πλέον γνωστοποιείται στα στοιχεία 

κατεχόµενα προς πώληση *) στις 30/6/2018 ανήλθε σε € 539,1 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31/12/2017

Σηµειώσεις:
* Τα στοιχεία καθαρού δανεισµού στις 30/6/2018 έχουν προσαρµοστεί ώστε να περιλαµβάνουν το ISF (που πλέον γνωστοποιείται στα στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση). Στις 30/6/2018 η αναλογία

του Οµίλου στα δάνεια και τον καθαρό δανεισµό του ISF ανέρχονται σε € 66,3 εκατ. και € 63,4 εκατ. αντιστοίχως



Εξέλιξη βασικών µεγεθών κατάστασης αποτελεσµάτων (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 
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Σηµειώσεις:

Τα Λειτουργικά αποτελέσµατα (EBIT):

• του 6Μ2018 επηρεασµένα από ζηµιά έργου στη Ρουµανία € 18,5 εκατ., πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ € 18,6 εκατ., ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9

εκατ. και € 10 εκατ. έναντι πρόβλεψης για παρακρατούµενους φόρους, ενώ του 6Μ2017 περιλαµβάνουν αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση ποσού € 8,4 εκατ.

• του 2017 περιλαµβάνουν κέρδος από αντιστροφή προβλέψεων βαριάς συντήρησης ποσού € 25,8 εκατ., αποµείωση αξίας συµµετοχής Καζίνο ποσού € 23,7 εκατ., αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς

πώληση ποσού € 26,6 εκατ. και πρόβλεψη αποζηµίωσης συνεργάτη ποσού € 3,8 εκατ.

• του 2016 περιλαµβάνουν: πρόβλεψη για τη διευθέτηση της έρευνας της επιτροπής ανταγωνισµού στην Ελλάδα ποσού € 40,0 εκατ., αποµείωση σε εταιρείες διαχείρισης πάρκινγκ ποσού € 4,6 εκατ., αποµείωση κλάδου

ακινήτων ποσού € 1,5 εκατ., αποµείωση της υπεραξίας στην ELPEDISON ποσού € 8,5 εκατ., αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση ποσού € 12,1 εκατ.

• του 2015 περιλαµβάνουν αποµείωση αξίας συµµετοχών σε εταιρείες µεταλλείων ποσού € 37,2 εκατ., αποµείωση αξίας ακινήτων ποσού € 14,1 εκατ. και αποµείωση υπεραξίας ποσού € 7,0 εκατ. στην Elpedison

• του 2014 περιλαµβάνουν αποµείωση αξίας συµµετοχών σε εταιρείες µεταλλείων ποσού € 54,2 εκατ. και λοιπά µη επαναλαµβανόµενα έσοδα € 11,5 εκατ. (κυρίως αποζηµιώσεις για έργο παραχώρησης).

• του 2013 περιλαµβάνουν αποµειώσεις αξίας ακινήτων του Οµίλου € 41,9 εκατ., προβλέψεις έργων ΑΠΕ € 5,3 εκατ. βάσει του “New Deal” και επιβάρυνση από έκτακτες εισφορές έργων ΑΠΕ € 6,6 εκατ.

Κέρδη προ φόρων Καθαρά Κέρδη µετά από 

δικαιώµατα µειοψηφίας
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Σηµειώσεις: 
* Τα ποσά του 2013 είναι αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ11 « Από κοινού συµφωνίες» 
(1) Στις 30/6/2018 συµπεριλαµβάνεται ο καθαρός δανεισµός του έργου ISF ποσού € 63,4 εκατ. (που πλέον γνωστοποιείται στα στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση)
(2) Εξαιρουµένων δανεισµού και διαθεσίµων και ισοδυνάµων έργων παραχώρησης (BOT)

Εξέλιξη βασικών µεγεθών ισολογισµού (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρός ∆ανεισµός (1)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός (1) (2)
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Τα έσοδα του 6Μ2018 µειώθηκαν οριακά κατά 0,8% σε €

922,3 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσµα µείωσης εσόδων στην 

κατασκευή κατά ~ € 29 εκατ.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 32,4 εκατ. έναντι κερδών 

€ 53,0 εκατ. το 6Μ2017, περιλαµβάνουν όµως τα παρακάτω 

ποσά µε αρνητική επίδραση συνολικού ύψους € 56,0 εκατ.:

- € 46,0 εκατ. ζηµιές στην Κατασκευή:

• ζηµιά έργου στη Ρουµανία (€ 18,5 εκατ.)

• πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF

στο Κράτος του Κατάρ (€ 18,6  εκατ.)

• ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό 

ποσού (€ 8,9 εκατ.)

- πρόβλεψη € 10 εκατ. για µη συµψηφιζόµενους 

παρακρατούµενους φόρους (Παραχωρήσεις) 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 6Μ2018 ήταν ζηµιές €

11,7 εκατ. έναντι κερδών € 19,7 εκατ. το 6Μ2017

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας ήταν ζηµίες € 45,7 εκατ. (έναντι ζηµιών €10,9 

εκατ. το 6Μ2017)

Σηµειώσεις:
(1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών: 172.431.279 (6Μ2018 και 6Μ2017) 
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30/6/2017 30/6/2018 
Μεταβολή 

(%)

Πωλήσεις 929,7 922,3 -0,8%

EBITDA 105,0 82,4 -21,5%

Περιθώριο EBITDA (%) 11,3% 8,9%

EBIT 53,0 32,4 -38,9%

Περιθώριο EBIT (%) 5,7% 3,5%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -1,4 -13,2

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 19,7 -11,7 -159,3%

Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) 2,1% -1,3%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

0,6 -31,0

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-10,9 -45,7

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή (1) -0,063 -0,265



Ενοποιηµένος Ισολογισµός Οµίλου (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

8

Σηµειώσεις :
(1) Αφορά κονδύλια και στο µη κυκλοφορούν και στο κυκλοφορούν ενεργητικό
(2) Περιλαµβάνει κυρίως το ISF

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε € 605,4 εκατ. (έναντι 

€ 627,3 εκατ.) λόγω αποσβέσεων

Τα ενσώµατα πάγια µειώθηκαν από € 510,2 εκατ. σε €502,8 

εκατ. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 

(διαθέσιµα προς πώληση) αυξήθηκαν σε € 52,9 εκατ. λόγω:

- € 6,4 εκατ. αποµείωση συµµετοχής σε µεταλλεία και 

- € 20,2 εκατ. αύξηση συµµετοχής στην ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο 

κόστος (διακρατούµενα ως τη λήξη) παρέµειναν σταθερά και 

ανήλθαν σε € 80,6 εκατ.  

Στις 30/6/2018, σε συνέχεια του exit deal στο ISF, τα στοιχεία 

ενεργητικού (€ 88,2 εκατ.) και οι υποχρεώσεις (€ 124,5 εκατ.)

του ISF γνωστοποιούνται στα στοιχεία κατεχόµενα προς 

πώληση 

Οι απαιτήσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) 

αυξήθηκαν (€ 1.039 εκατ. έναντι € 1.028 εκατ. στις 31/12/2017) 

κυρίως λόγω αύξησης απαιτήσεων από κατασκευαστικά 

συµβόλαια και αύξησης προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 

µηνών 

Τα ταµειακά διαθέσιµα (συµπεριλαµβανοµένων δεσµευµένων 

καταθέσεων) µειώθηκαν κατά € 81 εκατ. εκατ. σε € 475,1 εκατ. 

31/12/2017 30/6/2018
Μεταβολή 

(%)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 627,3 605,4 -3,5%

Ενσώµατα πάγια 510,2 502,8 -1,4%

Χρηµ/κά περ. στοιχεία σε εύλογη αξία (διαθέσιµα προς 
πώληση) (1) 48,9 52,9 8,2%

Χρηµ/κά περ. στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος  
(διακρατούµενα ως τη λήξη) (1) 80,8 80,6 -0,2%

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (1) 277,9 277,2 -0,2%

Απαιτήσεις  (1) 1.028,4 1.039,4 1,1%

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση (1)(2) 13,5 89,1 562,2%

Λοιπά στοιχεία µη κυκλ. ενεργητικού 364,5 347,8 -4,6%

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 42,9 35,3 -17,8%

Ταµειακά διαθέσιµα (περιλ. δεσµευµένων καταθέσεων) 556,5 475,1 -14,6%

Σύνολο Ενεργητικού 3.550,8 3.505,5 -1,3%

Σύνολο ∆ανείων 1.386,6 1.288,7 -7,1%

Υποχρεώσεις που συνδέονται άµεσα µε περιουσιακά 
στοιχεία κατ. προς πώληση (2) 0,0 124,5

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 897,3 887,9 -1,0%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 406,7 409,2 0,6%

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.690,6 2.710,3 0,7%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 860,2 795,1 -7,6%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας 634,7 582,2 -8,3%
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Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου 30/6/2018 ανήλθε σε € 1.288,7 εκατ., έναντι € 1.386,6 εκατ. στις 31/12/2017

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 30/6/2018 ανήλθε σε € 539,1 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31/12/2017 

Ανάλυση ∆ανεισµού Οµίλου (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Σηµειώσεις:
(1) Περιλαµβάνει Αττική Οδό και Μορέα

(2) Γνωστοποιούνται στα χρηµ/κά περ. στοιχεία σε εύλογη αξία (διαθέσιµα προς πώληση)
(3) Στις 30/6/2018 συµπεριλαµβάνεται ο καθαρός δανεισµός του έργου ISF ποσού € 63,4 εκατ. (που πλέον γνωστοποιείται στα στοιχεία κατεχόµενα προς

πώληση)
(4) Σύνολο Απασχολούµενων Κεφαλαίων = Σύνολο Καθαρού ∆ανεισµού + Σύνολο Καθαρής Θέσης

(5) ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Σύνολο Καθαρού ∆ανεισµού / Σύνολο Απασχολούµενων Κεφαλαίων

30/6/2018 31/12/2017

Σύνολο 
Οµίλου

Μείον: 
Εταιρείες µε 
δάνεια χωρίς 

αναγωγή (1)

Υποσύνολο (εξ. 
εταιρειών µε 
δάνεια χωρίς 

αναγωγή)

Σύνολο 
Οµίλου

Μείον: 
Εταιρείες µε 
δάνεια 

χωρίς 
αναγωγή (1)

Υποσύνολο (εξ. 
εταιρειών µε 
δάνεια χωρίς 

αναγωγή)

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 161,9 35,6 126,3 211,0 39,1 171,9

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 1.126,8 489,0 637,7 1.175,6 506,0 669,6

Σύνολο ∆ανείων 1.288,7 524,6 764,0 1.386,6 545,1 841,5

Μείον: 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 412,5 172,6 239,9 510,1 238,3 271,8

∆εσµευµένες Καταθέσεις 62,5 35,2 27,3 46,3 13,9 32,5

Προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών 27,0 25,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία σε 
αποσβέσιµο κόστος (διακρατούµενα ως τη 
λήξη)

80,6 69,1 11,5 80,8 69,2 11,5

Αµοιβαία Κεφάλαια (2) 7,5 0,0 7,5 11,1 0,0 11,1

Καθαρός ∆ανεισµός / (∆ιαθέσιµα) 698,5 222,7 475,8 738,3 223,6 514,7

Καθαρός ∆ανεισµός στοιχείων κατεχοµένων 
προς πώληση  

63,4 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0

Συνολικός Καθαρός ∆ανεισµός / 
(∆ιαθέσιµα) (3)

539,1 514,7

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου 795,1 860,2

Σύνολο Απασχολούµενων Κεφαλαίων (4) 1.334,3 1.374,9

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (5) 0,404 0,374
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Καθαρός ∆ανεισµός Οµίλου ανά τοµέα (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

31/12/2017 σε € εκατ.

Κατασκευή & 
Λατοµεία

Παραχω-
ρήσεις µε 
αναγωγή

Περιβάλλον Αιολικά Ανάπτυξη 
Ακινήτων

Λοιπά Σύνολο 
Εταιρικού 
∆ανεισµού

Αττική 
Οδός

Μορέας Σύνολο 
Παραχω-

ρήσεων ΒΟΤ

χωρίς 
αναγωγή

Σύνολο 
Οµίλου

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 137,5 0,8 2,7 20,3 9,6 1,0 171,9 26,5 12,7 39,1 211,0

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 58,6 192,3 15,3 169,1 19,4 215,0 669,6 37,5 468,5 506,0 1.175,6

Σύνολο ∆ανείων 196,1 193,0 18,0 189,4 29,0 216,0 841,5 64,0 481,1 545,1 1.386,6

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 187,6 49,6 28,0 2,2 3,5 0,9 271,8 194,4 44,0 238,3 510,1

∆εσµευµένες Καταθέσεις 12,0 0,0 0,0 13,5 6,8 0,1 32,5 13,9 0,0 13,9 46,3

Οµόλογα διακρ. ως τη λήξη 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 69,2 0,0 69,2 80,8

Αµοιβαία Κεφάλαια 0,0 4,9 4,6 1,5 11,1 0,0 11,1

Σύνολο ∆ιαθεσίµων 199,6 66,1 32,6 17,2 10,3 1,0 326,8 277,5 44,0 321,5 648,3

Καθαρός ∆ανεισµός / (∆ιαθέσιµα) -3,5 127,0 -14,5 172,2 18,6 214,9 514,7 -213,5 437,1 223,6 738,3

30/6/2018 σε € εκατ.

Κατασκευή 
& Λατοµεία

Παραχω-
ρήσεις µε 
αναγωγή

Περιβάλλον Αιολικά Ανάπτυξη 
Ακινήτων

Λοιπά Σύνολο 
Εταιρικού 
∆ανεισµού

Αττική 
Οδός

Μορέας Σύνολο 
Παραχω-
ρήσεων 

ΒΟΤ χωρίς 
αναγωγή

Σύνολο 
Οµίλου

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 70,3 10,2 3,5 25,5 3,6 13,2 126,3 23,4 12,2 35,6 161,9

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 48,1 182,7 13,9 166,6 23,5 202,9 637,7 25,8 463,2 489,0 1.126,8

Σύνολο ∆ανείων 118,4 193,0 17,3 192,1 27,1 216,1 764,0 49,2 475,4 524,6 1.288,7

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 134,2 59,1 36,3 8,6 1,3 0,5 239,9 161,6 11,0 172,6 412,5

Προθεσµιακές > 3 µηνών 2,0 2,0 25,0 25,0 27,0

∆εσµευµένες Καταθέσεις 9,3 0,0 0,0 10,6 7,2 0,1 27,3 14,3 20,9 35,2 62,5

Οµόλογα διακρ. ως τη λήξη 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 69,1 0,0 69,1 80,6

Αµοιβαία Κεφάλαια 0,0 4,9 2,6 0,0 7,5 0,0 7,5

Σύνολο ∆ιαθεσίµων 143,5 77,5 38,9 19,2 8,5 0,7 288,3 270,0 31,9 301,9 590,2
Καθαρός ∆ανεισµός στοιχείων 

κατεχοµένων προς πώληση (ISF) 63,4 63,4 63,4

Καθαρός ∆ανεισµός / (∆ιαθέσιµα)* 38,3 115,5 -21,6 172,9 18,6 215,5 539,1 -220,8 443,5 222,7 761,8

Σηµειώσεις: * Στις 30/6/2018 συµπεριλαµβάνεται ο καθαρός δανεισµός του έργου ISF ποσού € 63,4 εκατ. (που πλέον γνωστοποιείται στα στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση)
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Εξέλιξη Καθαρού Εταιρικού ∆ανεισµού (1) / ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (2)

Σηµειώσεις: 

(1) Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός* = [Βραχ. + Μακρ. ∆άνεια εξαιρουµένων δανείων έργων BOT] – [Άµεσα ∆ιαθέσιµα (ήτοι Ταµ. ∆ιαθέσιµα και 
Ισοδύναµα πλέον ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθ. Καταθέσεων > 3 µηνών, Χρηµ/κών περ. στοιχείων σε αποσβέσιµο κόστος (Οµόλογα) και 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων) εξαιρουµένων Άµεσων ∆ιαθεσίµων έργων BOT].  
(2) ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός / [Ίδια Κεφάλαια + Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός]

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός Οµίλου και µόχλευση οµίλου 

355,3
414,3

527,2 527,0 514,7
539,123,6%
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Καθαρός Δανεισμός / (Διαθέσιμα) Δείκτης κεφ. Μόχλευσης

Σηµειώσεις: * Ο καθαρός δανεισµός στις 30/6/2018 συµπεριλαµβάνει τον καθαρό δανεισµό του έργου ISF ποσού € 63,4 εκατ. (που 
πλέον γνωστοποιείται στα στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση)
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Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Οµίλου (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Σηµειώσεις :
(1) ∆εν περιλαµβάνει ∆εσµευµένες Καταθέσεις, Χρηµ/κά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος (διακρατούµενα ως τη λήξη), Προθεσµιακές καταθέσεις > 3 µηνών και Αµοιβαία Κεφάλαια 

Οι λειτουργικές ταµειακές εισροές ανήλθαν σε €9,4 

εκατ. έναντι € 10,9 εκατ. στο 6Μ2017

Οι καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες ήταν εκροές € 24,6 εκατ. έναντι 

εκροών € 47,0 εκατ. και περιλαµβάνουν:

- € 27 εκατ. (επένδυση) ως προθεσµιακές 

καταθέσεις άνω των 3 µηνών 

- εκροές επενδύσεων ~ € 17 εκατ. 

• Αιολικά: ~ € 11 εκατ.

• Κατασκευή : ~ € 2 εκατ.

• Περιβάλλον: ~ € 2 εκατ.

• Παραχωρήσεις : ~ € 1 εκατ. 

• Ανάπτυξη Ακινήτων: ~ € 1 εκατ.

Οι ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες ανήλθαν σε € 79,9 εκατ. και 

περιλαµβάνουν:  

- αποπληρωµές δανείων

- εκροή € 22,9 εκατ. από πληρωµή µερισµάτων 

θυγατρικών σε µετόχους µειοψηφίας (Αττική 

Οδός)

30/6/2017 30/6/2018

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 10,9 9,4

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -47,0 -24,6

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -8,5 -79,9

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα -44,6 -95,1

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 496,4 510,1

Συναλλαγµατικές διαφορές -2,0 0,4

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Περιουσιακών 
Στοιχείων Κατεχόµενων προς πώληση

-2,9

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (1) 449,7 412,5
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Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

30/6/2017 30/6/2018

Πωλήσεις 0,0 0,0

EBITDA -0,6 -1,8

EBIT -0,8 -2,0

Καθαρά κέρδη/ (Ζηµιές) µετά από 
φόρους

-7,2 15,0

31/12/2017 30/6/2018

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 769,3 781,7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 0,7 0,3

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 6,8 23,3

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 13,5 0,9

Σύνολο Ενεργητικού 790,2 806,2

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 0,0 12,2

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6,4 6,1

∆άνεια µακροπρόθεσµα 258,8 246,8

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8,2 9,3

Σύνολο Υποχρεώσεων 273,5 274,4

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 516,8 531,8
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Αποτελέσµατα 6Μ2018 – 6Μ2017 ανά δραστηριότητα (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & Λατοµεία Παραχωρήσεις Περιβάλλον

6M2017 6M2018 Change % 6M2017 6M2018 Change % 6M2017 6M2018 Change %

Καθαρές Πωλήσεις 756,5 727,3 -3,9% 106,5 118,5 11,3% 41,1 43,7 6,3%

EBITDA 19,6 -23,8 nm 69,5 66,6 -4,2% 1,6 19,2 1112,1%

Περιθώριο EBITDA (%) 2,6% -3,3% 65,3% 56,2% 3,9% 44,0%

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
7,5 -32,7 nm 38,7 35,9 -7,2% -1,1 16,2 nm

Περιθώριο EBIT (%) 1,0% -4,5% 36,3% 30,3% -2,7% 37,1%

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων 1,1 -46,6 nm 23,6 20,3 -14,2% -0,8 16,7 nm

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%)
0,1% -6,4% 22,2% 17,1% -1,9% 38,2%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους 
-6,1 -49,0 nm 16,2 11,3 -30,2% -2,9 11,9 nm

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους 
(%) -0,8% -6,7% 15,3% 9,6% -7,0% 27,2%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας

-6,4 -48,6 nm 7,1 0,3 -95,5% -3,5 10,3 nm

Αιολικά Ανάτυξη Γης & Ακινήτων Λοιπά

6M2017 6M2018 Change % 6M2017 6M2018 Change % 6M2017 6M2018 Change %

Καθαρές Πωλήσεις 22,3 29,4 31,4% 3,2 3,3 3,9% 0,2 0,2 -10,7%

EBITDA 16,3 22,2 36,0% 0,0 0,9 nm -2,1 -2,7 nm

Περιθώριο EBITDA (%) 73,1% 75,7% 1,4% 27,3% - -

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

10,8 15,7 45,7% -0,5 0,3 nm -2,3 -3,0 nm

Περιθώριο EBIT (%) 48,3% 53,6% -16,7% 8,9% - -

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων 6,5 10,3 59,2% -1,5 -0,5 65,8% -9,3 -11,8 nm

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%)
28,9% 35,0% -46,4% -15,2% - -

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους 
4,4 7,4 69,9% -1,8 -0,8 53,5% -9,3 -11,8 nm

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους 
(%) 19,5% 25,2% -55,8% -25,0% - -

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας

2,2 4,5 102,9% -1,1 -0,6 48,1% -9,3 -11,7 nm



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Κατασκευή (∆ΠΧΑ σε € εκατ.)

Τα έσοδα της κατασκευής το 6Μ2018 µειώθηκαν 

οριακά  κατά 3,9% σε € 727,3 εκατ.  

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ήταν ζηµιές € 32,7 εκατ. 

έναντι λειτουργικών κερδών € 7,5 εκατ. το 6Μ2017 και 

έχουν επιβαρυνθεί µε ζηµιά ποσού € 46,0 εκατ. που 

περιλαµβάνει:

- ζηµιά έργου στη Ρουµανία (€ 18,5 εκατ.)

- πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο 

ISF στο Κράτος του Κατάρ (€ 18,6  εκατ.)

- ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο 

εξωτερικό ποσού (€ 8,9 εκατ.)

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων προέκυψαν 

ζηµιές € 46,6 εκατ. έναντι κερδών € 1,1 εκατ. το 

6Μ2017
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30/6/2017 30/6/2018 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 756,5 727,3 -3,9%

EBITDA 19,6 -23,8

Περιθώριο EBITDA (%) 2,6% -3,3%

EBIT 7,5 -32,7

Περιθώριο EBIT (%) 1,0% -4,5%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 -8,9

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 1,1 -46,6

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 0,1% -6,4%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-6,1 -49,0

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

-0,8% -6,7%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-6,4 -48,6



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Κατασκευή (συνέχεια)

... το ανεκτέλεστο στις 30/6/2018 ανέρχεται σε € 1,9 δις ενώ υπάρχουν και συµβάσεις ύψους ~ € 211 εκατ. προς 

υπογραφή (€ 64 εκατ. έχουν υπογραφεί µετά τις 30/6/2018)

Ανάλυση Ανεκτέλεστου ανά Γεωγραφική περιοχή*
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Ανάλυση Ανεκτέλεστου ανά τοµέα 

∆ιαχρονική εξέλιξη Ανεκτέλεστου

781

1.892

71

1.039

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Έργα Υποδοµών 
Εσωτερικού

Οικοδοµικά 
Εσωτερικού

Έργα Εξωτερικού Συνολικό 
Ανεκτέλεστο 

Ελλάδα
48%

Εξωτερικό
52%

2.974
3.776

3.347
2.568

1.967 1.892

1.271
555

253

473

437 211

4.245 4.331

3.600

3.041

2.404
2.103

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2013 2014 2015 2016 2017 30/6/2018

Backlog To be signed

Σηµειώσεις 
* Συµπεριλαµβανοµένων των προς υπογραφή συµβάσεων



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Παραχωρήσεις (∆ΠΧΑ σε € εκατ.)
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Τα έσοδα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν σε € 118,5 

εκατ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως 

– στη συνέχιση της αυξητικής τάσης στην κίνηση 

των έργων παραχώρησης (στην Αττική Οδό το 

6Μ2018 παρατηρήθηκε αύξηση διελεύσεων ~5%)  

– στα έσοδα των Αττικών ∆ιαδροµών λόγω του 

έργου της Εγνατίας (~ € 3.5 εκατ.)

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (EBIT) ανήλθαν σε 

κέρδη € 35,9 έναντι κερδών € 38,7 εκατ. το 6Μ2017

- περιλαµβάνουν πρόβλεψη € 10 εκατ. για µη 

συµψηφιζόµενους παρακρατούµενους φόρους 

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 20,3 εκατ. ενώ 

µετά από φόρους ο κλάδος είχε κέρδη € 11,3 εκατ. 

30/6/2017 30/6/2018 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 106,5 118,5 11,3%

EBITDA 69,5 66,6 -4,2%

Περιθώριο EBITDA (%) 65,3% 56,2%

EBIT 38,7 35,9 -7,2%

Περιθώριο EBIT (%) 36,3% 30,3%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -0,1 -0,7

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 23,6 20,3 -14,2%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 22,2% 17,1%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

16,2 11,3 -30,2%

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

15,3% 9,6%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

7,1 0,3 -95,5%



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Περιβάλλον (∆ΠΧΑ σε € εκατ.)
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Τα έσοδα ανήλθαν σε € 43,7 εκατ. έναντι 

€41,1 εκατ. το 6Μ2017 κυρίως λόγω 

αύξησης εσόδων από διαχείριση 

απορριµµάτων του κλάδου 

(περιλαµβάνονται µη επαναλαµβανόµενα 

έσοδα € 5,8 εκατ.)  

Ανάλυση Εσόδων :

– 8% κατασκευαστικό αντικείµενο

– 21% ΑΠΕ

– 71% ∆ιαχείριση Απορριµµάτων

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ήταν κέρδη 

€16,2 εκατ. και περιλαµβάνουν καθαρό 

κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. από αντιστροφή  

παλαιότερης πρόβλεψης (δραστηριότητα 

Κύπρου)

Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε 

κέρδη € 16,7 εκατ.

30/6/2017 30/6/2018 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 41,1 43,7 6,3%

EBITDA 1,6 19,2 1112,1%

Περιθώριο EBITDA (%) 3,9% 44,0%

EBIT -1,1 16,2

Περιθώριο EBIT (%) -2,7% 37,1%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -0,8 16,7

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) -1,9% 38,2%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-2,9 11,9

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

-7,0% 27,2%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-3,5 10,3



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Αιολικά (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 
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Στις 30/6/2018 η εγκατεστηµένη ισχύς 

ανερχόταν σε 289,10 MW

– άλλα 202 MW είναι σε στάδιο 

κατασκευής 

Τα έσοδα των ΑΠΕ ανήλθαν σε € 29,4 εκατ. 

αυξηµένα κατά 31,4% κυρίως λόγω 

καλύτερων ανεµολογικών συνθηκών και 

λόγω της αύξησης της εγκατεστηµένης 

ισχύος 

Ο µέσος συντελεστής φόρτισης (capacity 

factor) στις 30/6/2018 ανήλθε σε 28.5% 

έναντι 23,1% στις 30/6/2017

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 

€15,7 εκατ., έναντι € 10,8 εκατ. το 6Μ2017

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 10,3 

εκατ. ενώ µετά από φόρους ανήλθαν σε €7,4 

εκατ. 

30/6/2017 30/6/2018 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 22,3 29,4 31,4%

EBITDA 16,3 22,2 36,0%

Περιθώριο EBITDA (%) 73,1% 75,7%

EBIT 10,8 15,7 45,7%

Περιθώριο EBIT (%) 48,3% 53,6%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 6,5 10,3 59,2%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 28,9% 35,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

4,4 7,4 69,9%

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

19,5% 25,2%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

2,2 4,5 102,9%



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε  € 3,3 εκατ. κυρίως 

από τη λειτουργία του Smart Park

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ανήλθαν σε 

κέρδη € 0,3 εκατ.

Τα αποτελέσµατα προ φόρων το 6Μ2018 

ήταν ζηµιές € 0,5 εκατ. (έναντι ζηµιών € 1,5 

εκατ. το 6Μ2017) 
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30/6/2017 30/6/2018 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 3,2 3,3 3,9%

EBITDA 0,0 0,9

Περιθώριο EBITDA (%) 1,4% 27,3%

EBIT -0,5 0,3

Περιθώριο EBIT (%) -16,7% 8,9%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -1,5 -0,5

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-1,8 -0,8

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-1,1 -0,6



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Λοιπά (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Τα αποτελέσµατα σε λειτουργικό επίπεδο (ΕΒΙΤ) 

ήταν ζηµιές € 3,0 εκατ. έναντι ζηµιών € 2,3 εκατ. το 

6Μ2017

Τα αποτελέσµατα από συγγενείς ήταν ζηµιές € 3,6 

εκατ. (έναντι ζηµιών € 1,3 εκατ. το 6Μ2017) και 

προήλθαν κυρίως από την Elpedison
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Περιλαµβάνει την µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την Elpedison

30/6/2017 30/6/2018

Πωλήσεις 0,2 0,2

EBITDA -2,1 -2,7

EBIT -2,3 -3,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -1,3 -3,6

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -9,3 -11,8

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-9,3 -11,8

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-9,3 -11,7



Στοιχεία Επικοινωνίας
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Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
CEO
e-mail: akallitsantsis@ellaktor.com

Αντώνης Χατζηιωάννου
Interim Group CFO
e-mail: ahadjioannou@ellaktor.com

Στέργιος Πιτόσκας
Επενδυτικές Σχέσεις
e-mail: spitoskas@ellaktor.com

ΕΛΛΑΚΤΩΡΑ.Ε.
Ερµού 25,
145 64 Νέα Κηφισιά,
Ελλάδα

ΤΗΛ.: +30 210 8185000
FAX : +30 210 8185001
e-mail: info@ellaktor.com
website: www.ellaktor.com

∆ήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρουσίαση έχει συνταχθεί από τη ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»). Η πληροφόρηση που

εμπεριέχεται σε αυτή την παρουσίαση δεν έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα και καμία διαβεβαίωση ή

εγγύηση δεν εκφράζεται ή υπονοείται. Κανένας δε μπορεί να βασίζεται στην αμεροληψία,

ακρίβεια, πληρότητα ή ορθότητα της πληροφόρησης και των απόψεων που εμπεριέχονται σε

αυτή. Κανένας από την Εταιρεία, τους μετόχους, οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία, σύμβουλοι

ή εκπρόσωποι, έχουν οποιαδήποτε απολύτως ευθύνη (σε περίπτωση αμέλειας ή άλλως) για

οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση αυτής της παρουσίασης ή του

περιεχομένου της ή από οτιδήποτε άλλο προκύπτει από αυτήν.

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν

είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).

Αυτή η παρουσίαση δεν συνιστά μια προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή για μετοχές

και ούτε αυτή ή οποιοδήποτε μέρος αυτής μπορεί να αποτελεί τη βάση για οποιοδήποτε

συμβόλαιο ή δέσμευση.

Η πληροφόρηση η οποία εμπεριέχεται σε αυτή την παρουσίαση δύναται να υπόκειται σε

επικαιροποίηση, συμπλήρωση, αναθεώρηση ή τροποποίηση και αυτή η πληροφόρηση ενδέχεται

να αλλάξει σημαντικά. Κανένας δεν έχει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει ή να διατηρεί την

πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε αυτή την παρουσίαση ενημερωμένη και οποιεσδήποτε

απόψεις εκφράζονται υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική ενημέρωση. Αυτή η παρουσίαση

υπόκειται σε τυχόν μελλοντικές ανακοινώσεις σημαντικής πληροφόρησης που διενεργούνται από

την Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Αυτή η παρουσίαση δεν συνιστά σύσταση σχετικά με τις κινητές αξίες της Εταιρείας.

Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, οι οποίες

περιλαμβάνουν σχόλια σε σχέση με τους στόχους και τις στρατηγικές μας, καθώς και τα

αποτελέσματα των εργασιών και των δραστηριοτήτων μας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες

περιβάλλοντος και κινδύνους.

Ωστόσο, από τη φύση τους, αυτές οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, περιλαμβάνουν

πολυάριθμες παραδοχές, αβεβαιότητες και ευκαιρίες, τόσο γενικές όσο και ειδικές. Υφίσταται

κίνδυνος να μην πραγματοποιηθούν αυτές οι δηλώσεις. Προειδοποιούμε τους αναγνώστες αυτής

της παρουσίασης να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που αναφέρονται στο

μέλλον, δεδομένου ότι πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα μελλοντικά

αποτελέσματα του Ομίλου να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτούς τους στόχους.

Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, μπορούν να επηρεαστούν ιδίως από παράγοντες όπως

οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αλλαγές στις

οικονομικές, πολιτικές, κανονιστικές και τεχνολογικές συνθήκες. Προειδοποιούμε ότι η ανωτέρω

απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική.

Οι επενδυτές, όταν βασίζονται σε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, για μελλοντική λήψη

αποφάσεων, θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους προαναφερθέντες παράγοντες καθώς και

άλλες αβεβαιότητες και γεγονότα.


