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Ενημερωτικό Δελτίο
Σχόλιο Αγοράς
Με άνοδο της τάξης του 1,48% (919,78 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν 72 κινήθηκαν ανοδικά,
38 κατέγραψαν απώλειες, ενώ 57 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) έκλεισε στις 2.241,93 μονάδες (+1,77%), με τις
μετοχές των ΔΕΗ (+5,81%), ΑΛΦΑ (+3,85%), και ΕΥΡΩΒ (+3,54) να καταγράφουν τη
μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ (-0,40%), ΟΛΠ (-0,49%),
και ΛΑΜΔΑ (-0,60%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.
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Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Τομέας: Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της
Κομισιόν για πλαφόν 275 ευρώ/MWh στην τιμή του φυσικού αερίου
αντιτάχθηκε στη χθεσινή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας, με τα κράτη
μέλη της ΕΕ να μην μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, η
πρόταση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο θα συζητηθεί στις 13 Δεκεμβρίου,
στο πέμπτο έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι
στο συμβούλιο θα συζητηθεί και o κανονισμός για τις κοινές αγορές φυσικού
αερίου και τα μέτρα αλληλεγγύης σε περιπτώσεις κρίσεων εφοδιασμού, και ο
κανονισμός για την αδειοδότηση των ΑΠΕ – τύπος
Το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνουν τα
αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των
δεικτών FTSE/XA για την περίοδο Μάϊος – Οκτώβριος 2022. Εισαγωγή στον
Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap: AUTOHELLAS. Διαγραφή από τον Δείκτη FTSE/Χ.Α.
Large Cap: ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών FTSE/Χ.Α.
Large Cap: ΟΤΕ 45% από 50%. Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση
της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2022.
ΟΠΑΠ: Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των retail
δραστηριοτήτων και η σταθερά δυναμική ανάπτυξη των online
δραστηριοτήτων ήταν οι καταλύτες για τις ισχυρές επιδόσεις του ΟΠΑΠ στο
εννεάμηνο του 2022. Η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
θετική δυναμική που έχει αποτυπωθεί, θα οδηγήσει σε ένα δυνατό κλείσιμο
για εφέτος, και προχώρησε σε αναβάθμιση του στόχου για τα EBITDA του
2022, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθούν κοντά στα 720 εκατ. ευρώ - τύπος
ΜΟΗ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του συνόλου
των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (ΘΑΛΗΣ Α.Ε.). Η ΘΑΛΗΣ Α.Ε.
δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικά στο πεδίο της κυκλικής
οικονομίας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στη
διαχείριση στερεών υλικών και αποβλήτων, στη διαχείριση επεξεργασίας νερού και
υγρών αποβλήτων καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και
χρήση ΑΠΕ στις υποδομές. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα με την
εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων, την έγκρισή
της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
ΜΟΗ: Σύμφωνα με την διοίκηση, ο Όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις τουλάχιστον
4 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2030 στο πλαίσιο του πλάνου ενεργειακής
μετάβασης. Ο Όμιλος «με το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ενεργειακής
μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δεσμεύεται για στρατηγικές επενδύσεις
σε δύο άξονες: Πρώτον, θα επενδύσει για την ανάπτυξη και την ενεργειακή
μετάβαση περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ, μέσω επενδύσεων στις ΑΠΕ, τα
πετροχημικά προϊόντα, το φυσικό αέριο, τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και την
απανθρακοποίηση. Δεύτερον, ο όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από
1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών και της ανθεκτικότητάς του, όπως: η
συντήρηση των εγκαταστάσεών του, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με
έμφαση στα logistics, η ψηφιοποίηση, η αποδοτικότητα, και έργα HSSE, που
ενισχύουν την ασφάλεια των υποδομών και των εργαζομένων. Σημειώνεται πως
στο Διυλιστήριο του Ομίλου, ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευρώπη, γίνονται
σημαντικά έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.
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Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 65,078.35
+1.25%
-1.0%
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Μακροοικονομικά Στοιχεία
Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη Από 01/01
3μηνιαίο Euribor

1.90%

+3.5

+244

Απ. 20ετούς Ομ/γου
Απ. 10ετούς Ομ/γου

4.04%

-7.0

+304

4.08%

-10.9

+345

Spread 10ετούς Ομ.

224

-2.5

+179

EUR / USD

1.04

0.14%

-8.4%

Αργό Πετρέλαιο ($)

77.62

-0.41%

3.2%

ΑΕΠ (%)

+7,7%

Β’Τριμ.'22

-

Πληθωρισμός

+9,1%

Οκτ’22

-

Πηγή: Bloomberg

Οικονομικό Ημερολόγιο
25/11/2022: Elvalhalcor 9M'22 Trading Update CC
01/12/2022: MSCI - Nov'22 Semi-Annual Index Review
Effective Date
01/12/2022: Ellaktor 9M’22 Results CC
05/12/2022: Eurogroup meeting
05/12/2022: Autohellas Ex-capital return date
09/12/2022: Jumbo Special cash distribution ex-date
09/12/2022: Autohellas Capital return payment date
15/12/2022: Jumbo Special cash distribution payment
date
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ΜΥΤΙΛ: Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον επόμενο μήνα θα ανακοινωθεί από τον Όμιλο ο νέος εταιρικός
μετασχηματισμός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας πυλώνας της εταιρείας θα είναι οι δραστηριότητες στον τομέα της
ενέργειας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο και ΑΠΕ) και ο νέος τομέας των έξυπνων πόλεων, ενώ ο άλλος
πυλώνας θα είναι οι βιομηχανικές δραστηριότητες της «Αλουμίνιον». Οι κατασκευές θα αποσχιστούν και θα αποτελέσουν
μια νέα 100% θυγατρική εταιρεία που θα αυτονομηθεί καθώς δεν εντάσσεται στις κύριες δραστηριότητες του ομίλου - τύπος

•

ΦΡΛΚ: Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός επενδυτικού πλάνου θέτει την Τουρκία ο όμιλος Fourlis, εάν δεν βρεθεί άμεσα
στρατηγικός εταίρος να συνεπενδύσει στη δραστηριότητα των καταστημάτων αθλητικών ειδών. Αναφορικά με τα
αναπτυξιακά πλάνα του ομίλου, η αλυσίδα Holland & Barrett αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργεία της τον Ιανουάριο του
2023 με τη λειτουργία δύο φυσικών καταστημάτων ταυτόχρονα με το ηλεκτρονικό κατάστημα – τύπος. «Ο όμιλος δεν θα
συνεχίσει να επενδύει μόνος του στην αγορά της Τουρκίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO, σημειώνοντας πως στόχος είναι η
ανάπτυξη των υπολοίπων αγορών όπου δραστηριοποιείται η Fourlis, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία. Έχοντας
ήδη κλείσει 12 καταστήματα την προηγούμενη διετία, ο όμιλος διαθέτει σήμερα στην Τουρκία 12 καταστήματα Intersport και 3
καταστήματα The Athletes Foot, με τη δραστηριότητα να εμφανίζει για πρώτη φορά θετικό EBIT. Αναφορικά με τα αναπτυξιακά πλάνα
του ομίλου, παρά την καθυστέρηση 4-5 μηνών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, η αλυσίδα Holland & Barrett αναμένεται να ξεκινήσει
την λειτουργεία της τον Ιανουάριο του 2023 με τη λειτουργία δύο φυσικών καταστημάτων ταυτόχρονα με το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Συνολικά το 2023 θα ανοίξουν 6 καταστήματα, ενώ θα προετοιμαστεί η είσοδος και στην αγορά της Ρουμανίας. Η ανάπτυξη της Holland
& Barrett, αποτελεί τον τρίτο πυλώνα δραστηριότητας στο retail για τον όμιλο, μετά την ΙΚΕΑ και την Intersport. Ο στόχος πωλήσεων
έχει τοποθετηθεί στα 50 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2025, και περιθώριο EBIT στο 8%.

•

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Αποτελέσματα 9M’22: Στα 739 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ το
εννεάμηνο του 2022, αυξημένος κατά 16% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις γ’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 259 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 41%. Tα EBITDA εννεαμήνου ανήλθαν σε 176 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 67% και στο γ’ τρίμηνο σε 59 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2021. Τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 43 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2021, με ΕΒΤ 12 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 52% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021.
Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 56 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με
ΕΑΤ 3 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του έτους έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο καθαρός δανεισμός
του ομίλου διαμορφώθηκε σε 608 εκατ. ευρώ στις 30.09.2022, έναντι 578 εκατ. στις 31.12.2021. Η ρευστότητα του Ομίλου
ανήλθε στις 30.09.2022 σε €434 εκατ. και στις 31.12.2021 σε €470 εκατ. Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός
Δανεισμός/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,6x. Τέλος, ο όμιλος παρουσίασε θετικές Λειτουργικές
Ταμειακές Ροές ύψους 39,8 εκατ. ευρώ για το Εννεάμηνο 2022, έναντι εισροών 22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21.
Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του εννεαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δήλωσε πως «οι
θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν ότι ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.
Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας
τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε
αναπτυξιακή κερδοφορία. Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου,
δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, ενώ η απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον
Όμιλο»

•

ΕΛΧΑ - Αποτελέσματα 9M’22: Ο Όμιλος συνέχισε την ανοδική του πορεία του σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 38,2%
και φτάνοντας τα 2.877 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 2.082 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες
τιμές των μετάλλων, αλλά και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8%,
καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των
παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας, και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της
συσκευασίας αλομινίου. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα
μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 76,9% και ανήλθαν στα 230,7 εκ. ευρώ έναντι 130,4 εκ. ευρώ
την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και όγκο πωλήσεων. Τα
ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 308,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 έναντι 187,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 164,8εκ. ευρώ για το 9Μ’22 έναντι κερδών 117,9εκ. ευρώ για το 9Μ’21. Τα
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 162,8 εκ. ευρώ για το 9Μ’22 (ή 0,4337 ευρώ ανά μετοχή)
από 120,5εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,3211ευρώ ανά μετοχή). Το ενοποιημένο καθαρό
χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 29,8 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 22,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων
αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και το επενδυτικό πρόγραμμα
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται καμία
εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους.
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική χρήση
του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η EUROXX
A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν σε συναλλαγές
που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες.
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**)
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει γνωστό
σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας.
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές.
Διαβαθμίσεις
Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης.
Διαβάθμιση Αναλύσειων της
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης

Αγορά

Αναμενόμενη συνολική απ όδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Διακράτηση

Αναμενόμενη συνολική απ όδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Πώληση

Αναμενόμενη συνολική απ όδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Υπο Αναθεώρηση

Σύσταση και τιμή στόχος υπ όκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα της
μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής.
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας το
επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.
Επενδυτικές συμβουλές
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και μόνο,
για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω φυσικά
πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία
υπαμοιβή . Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ως σημαντικός.
Τμήμα Ανάλυσης

Τμήμα Πωλήσεων

Γιώργος Διαμαντόπουλος +30-210-6879353 gdiamantopoulos@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης

Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
+30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr
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Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες

