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Μακροοικονομικά Νέα 
 
 

Ο Εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών κ. Μάρτιν Γιάγκερ δήλωσε ότι οι εταίροι αναμένουν από την Ελλάδα 
να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λίστα μεταρρυθμίσεων, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για μια συνεδρίαση του Eurogroup. 
Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ελληνική βουλή θα πρέπει να εγκρίνει τις μεταρρυθμίσεις, προτού υπάρξει περαιτέρω βοήθεια προς την 
Αθήνα.  
 
Η Γερμανίδα Καγκελάριος κα. Άγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει κάποια περιθώρια ευελιξίας για να καθορίσει τις 
μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόσει, αλλά το συνολικότερο πλαίσιο πρέπει να βγάζει νόημα. Επιπλέον, τόνισε πως δεν της προκαλεί 
έκπληξη ότι η συζήτηση για τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις διαρκεί τόσο πολύ, σημειώνοντας πως πάντα έτσι συνέβαινε. Από την 
πλευρά του, ο Φιλανδός Πρωθυπουργός κ. Αλεξάντερ Στουμπ προειδοποίησε ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ελλάδα, λέγοντας 
πως δεν πρέπει να αλλάξουν οι όροι για την παροχή βοήθειας. 
 
Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν ανέφερε ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του EWG για την Ελλάδα πριν το Καθολικό 
Πάσχα, προκειμένου να συζητήσουν εάν το σχέδιο μεταρρυθμίσεων που είναι τώρα υπό συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών, 
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να ξεκλειδώσει νέος δανεισμός στη χώρα. 
 
Σε άλλα νέα, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο ενημέρωσης της Βουλής για τα ζητήματα που άπτονται της 
τρέχουσας διαπραγμάτευσης ζήτησε τη συστράτευση της αντιπολίτευσης στην εθνική προσπάθεια, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση 
επιθυμεί έναν έντιμο συμβιβασμό και όχι να συνθηκολογήσει άνευ όρων. Ο  Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς 
εξέφρασε την προθυμία του να στηρίξει μία σοβαρή συμφωνία της κυβέρνησης. 
 
Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε ότι η Ελληνική κυβέρνηση περιμένει έλλειμμα 700 εκατ. ευρώ από τα έσοδα ιδιωτικοποίησης το 
2015, καθώς αναμένονται να ανέλθουν στα 1.5 δισ. ευρώ έναντι των 2.2 δισ. ευρώ που προβλέπονται στον τωρινό προϋπολογισμό, ο 
οποίος εγκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 772.71 0.53 DJ Stoxx 600 399.84 1.09 EUR/USD 1.0833 -0.45 

FTSE-25 228.29 0.53 DJ Stoxx 50 3727.8 1.33 USD/JPY 120.07 0.03 

FTSE-40 797.52 -1.58 DAX 12086.01 1.83 GBP/USD 1.481 -0.20 

FTSE-140 553.16 0.42 CAC-40 5083.52 0.98 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 59.03   FTSE 100 6891.43 0.53 Ελληνικό-10ετές 11.141 0.24 

Ασία FTSEMIB 23260.57 1.20 Γερμανικό-10ετές 0.206 -1.94 

Nikkei 225 19309.81 -0.50 Ibex-35 11529.1 0.89 Η.Π.Α-10ετές 1.9475 -0.31 

Hang Seng 24978.42 0.52 Αμερική Ισπανίας-10ετές 1.271 2.27 

Εμπορεύματα DJ Industrial 17976.31 1.49 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 48.68 -1.52 S&P 500 2086.24 1.22 MSCI Emerging Mrks Index 968.91 1.13 

Χρυσός 1186.08 -0.27 NSDQ 100 4382.819 1.15 FTSE Bric50 Index 1254.84 0.75 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

9:00 Γερμανία Λιανικές Πωλήσεις -0.7% 2.3% 

9:45 Γαλλία Ιδιωτική Δαπάνη 0.0% 0.6% 

10:55 Γερμανία Μεταβολή Αριθμού Ανέργων -12χιλ. -20χιλ. 

11:30 Αγγλία ΑΕΠ 4ου Τριμήνου 0.5% 0.5% 

12:00 Ευρωζώνη Δείκτης Ανεργίας 11.2% 11.2% 

12:00 Ευρωζώνη Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -0.1% -0.3% 

16:00 Αμερική Δείκτης Τιμών Κατοικιών (CaseShiller) 0.70% 0.87% 

16:45 Αμερική Δείκτης PMI Σικάγου 51.8 45.8 

17:00 Αμερική Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 96.5 96.4 
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Εταιρικά Νέα 
 
ΟΠΑΠ: Οι πωλήσεις για το 2014 ανήλθαν στα 4.26 δισ. ευρώ (+14.8%). ενισχυμένα και από τα νέα παιχνίδια που λάνσαρε εντός του 
έτους. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 346.5 εκατ. ευρώ (+56.3%), λόγω κυρίως της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης 
του κόστους λειτουργίας, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 195 εκατ. ευρώ (+38.2%). Το συνολικό μέρισμα για το 2014 αναμένεται 
να ανέλθει στο 0.45 ευρώ ανά μετοχή, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο οργανισμός έχει ήδη δώσει προμέρισμα ύψους 0.20 ευρώ ανά μετοχή. 
 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο κύκλος εργασιών για το 2014 ανήλθε σε 1.544,5 δισ. ευρώ (+24.4%), με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 162.6 
εκατ. ευρώ (-10.6%). Λόγω της απομείωσης συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων 
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 10.8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15.6 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 33.3 
εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 49 εκατ. ευρώ το 2013. 
 
Τέρνα Ενεργειακή: Τα καθαρά κέρδη για το 2014 διαμορφώθηκαν στα 5.5 εκατ. ευρώ (+34%), με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 158 
εκατ. ευρώ (+13.3%). Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 122.6 εκατ. ευρώ (+15.9%), ενώ οι πωλήσεις του 
κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 35.5 εκατ. ευρώ έναντι 33.8 εκατ. ευρώ το 2013. Τα EBITDA 
ανήλθαν σε 74 εκατ. ευρώ (+5.8%), συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και παρότι τα ανεμολογικά δεδομένα του 2014 
υπήρξαν χαμηλά ενώ η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε στα 254.5 εκατ. ευρώ έναντι 269.9 εκατ. ευρώ πέρυσι. 
 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η εταιρία ανακοίνωσε ότι από το μετατρέψιμο / ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 68.3 εκατ. ευρώ, που 
είχε εκδοθεί και διατεθεί στην εταιρία York Global Finance Offshore BDH την 9η/12/2013, ο ομολογιούχος με σχετικό αίτημά του 
ζήτησε τη μετατροπή 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14 εκατ. ευρώ, σε 5.765.117 νέες μετοχές της εισηγμένης οι 
οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 5.752% του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας. Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0.57 ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 2.43 ευρώ. 
 
ΕΥΔΑΠ: Ο κύκλος εργασιών για το 2014 διαμορφώθηκε στα 326.4 εκατ. ευρώ (-2.9%), λόγω της εφαρμογής των νέων χαμηλών 
τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της εταιρίας. Τα EBITDA ανήλθαν στα 87.6 εκατ. 
ευρώ (+4.8%), κυρίως λόγω της μείωσης του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 1.2%, στα 276.7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά 
φόρων διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. ευρώ, έναντι 77.7 εκατ. ευρώ το 2013, όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης 
από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση. Η διοίκηση θα προτείνει στη Γ.Σ. των μετόχων τη διανομή μερίσματος 
0.20 ευρώ ανά μετοχή. 
 
ΟΛΠ: Ο κύκλος εργασιών για το 2014 διαμορφώθηκε στα 108.63 εκατ. ευρώ (-4%), με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 8.89 
εκατ. ευρώ (-24.8%). Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6.76 εκατ. ευρώ (-15.9%). Σε άλλα νέα, ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκης δήλωσε πως δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, αλλά συνεργασία με την Cosco, προσθέτοντας 
πως η Ελλάδα θα διατηρήσει τον έλεγχο.  
 
ΟΛΘ: Η εταιρία Lansdowne Partners International Limited γνωστοποίησε ότι προέβη στη διάθεση μετοχών της εισηγμένης με 
αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε να κατέλθει του ορίου του 5%. 
 
MIG: Ο όμιλος για το 2014 παρουσίασε ζημιές 172.6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 203.3 εκατ. ευρώ το 2013, τα οποία περιλαμβάνουν 
ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους 62.7 εκατ. ευρώ έναντι 40.7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 1.21 δισ. 
ευρώ (+3.6%), ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 68.6 εκατ. ευρώ (+197%), λόγω της σημαντικής ενίσχυση της λειτουργικής 
κερδοφορίας των θυγατρικών. Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) ανήλθε στα 923 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0.98 ευρώ ανά 
μετοχή, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ στα 1.75 δισ. ευρώ. 
 
ΚΡΙ- ΚΡΙ: Ο κύκλος εργασιών για το 2014 ανήλθε σε 62.95 εκατ. ευρώ (-6.7%), με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 6.192 εκατ. 
ευρώ έναντι 7.575 εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3.571 εκατ. ευρώ έναντι 5.125 εκατ. ευρώ το 2013, με τα μεγέθη 
της κερδοφορίας της τρέχουσας περιόδου να περιλαμβάνουν και το ποσό 976 χιλ. ευρώ περίπου που προέκυψε από το διακανονισμό 
της ασφαλιστικής αποζημίωσης από πυρκαγιά. 
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Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

Ο ΓΔ κινήθηκε χαμηλότερα στην αρχή της 
συνεδρίασης, με αφορμή την αναπάντεχη 
υποβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας από τον 
οίκο Fitch, ενώ από τα μέσα και μετά περιόρισε 
σημαντικά τις απώλειες, κλείνοντας σε θετικό 
επίπεδο (+0.53%) και καταγράφοντας τον 
χαμηλότερο τζίρο συναλλαγών των τελευταίων 47 
συνεδριάσεων. Παράλληλα, οι αποδόσεις των 
Ελληνικών Κρατικών τίτλων συνέχισαν την ανοδική 
τους πορεία: 10ετες (10.76%), 5ετες (15.5%) και 
3ετες (20.17%). Σήμερα ολοκληρώνονται οι 
ανακοινώσεις των τελευταίων αποτελεσμάτων 
χρήσης για το 2014, με τις Intralot, ΓΕΚ Τέρνα, J&P 
ΑΒΑΞ κ.λ.π., τη στιγμή που η αγορά αναμένει τις 
εξελίξεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων της 
κυβέρνησης με τους εταίρους. Τεχνικά, όσο ο ΓΔ 
και ο FTSE 25 δεν «χάνουν» τις 750 και 220 
μονάδες αντίστοιχα, τόσο οι προσδοκίες για κίνηση 
των δεικτών σε υψηλότερα επίπεδα τιμών 
διατηρούνται.  

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 750 

2ο Επίπεδο Στήριξης 730 

3ο Επίπεδο Στήριξης 710 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 790 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 810 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 830 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 
1ο Επίπεδο Στήριξης 222 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
220 

3ο Επίπεδο Στήριξης 215 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 235 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 242 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 250 
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Eurocorp SECURITIES ΑΕΠΕΥ 

Πλ. Φιλικής Εταιρίας 14, Αθήνα 106 73, Τηλ: +30–210–72.63.600, Fax: +30 210-7263 666 

E–mail: eurocorp.research@eurocorp.gr  

Διευθύνων Σύμβουλος  

Χρυσόστομος Ηλιού  τηλ +30 210 7263500, e-mail  Chrysostomos.Iliou@eurocorp.gr  

Ανάλυση  

Αθανάσιος Κατεβάτης  τηλ  +30 2107263 560, e-mail  athanasios.katevatis@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Δ) 

Dealing Room  

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος  τηλ + 30 210 72 63 580  e-mail Kostas.konsantopoulos@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Γ) 

Μαρία Χριστίνα Αλεξανδράκη τηλ +30 210 72 63 552 email maria-c.alexandraki@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Α2) 

Αθανάσιος Ξαγοράρης  + 30 210 7263572 e-mail  thanasis.xagoraris@eurocorp.gr   (Πιστοποίηση Γ)    

Δάφνη Χρυσοσπάθη+ 30 210 72 63 566 daphne.chrisospathi@eurocorp.gr ( Πιστοποίηση Δ)  

Νικόλαος Καλαντίδης  + 30 210 72 63 584 nikos.kalantidis@eurocorp.gr (Πιστοποίηση Β)  

Βεβαίωση Αναλυτή Άλλες Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

Ο εκάστοτε αναλυτής βεβαιώνει ότι όλες οι γνώμες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις. Επίσης βεβαιώνει ότι η αμοιβή του δεν συνδέεται, ούτε πρόκειται να 
συνδεθεί στο μέλλον, άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή/και απόψεις που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο. 

Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

Οι πληροφορίες και απόψεις που εμπεριέχονται στην ανάλυση έχουν εκπονηθεί από την Eurocorp ΑΕΠΕΥ και τους συνεργάτες της εταιρίας (αναφερόμενοι εφεξής ως «εταιρία»), τα όποια νομικά 
πρόσωπα υπόκεινται στους κανονισμούς της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. 

Η αμοιβή των αναλυτών που εκπόνησαν το παρόν δελτίο εξαρτάται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ωφέλεια των επενδυτών/πελατών της εταιρίας. Η αμοιβή εξαρτάται από 
διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται από την αποδοτικότητα της εταιρίας, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι η ποιότητα των αναλύσεων, η επιλογή των μετοχών, ανταγωνιστικά κριτήρια και τα 
συνολικά έσοδα της εταιρίας. 

Συστάσεις επί μετοχών: Ορισμοί και αποδόσεις 

Το σύστημα υπολογισμού των αποδόσεων και επακολούθως των συστάσεων επί των μετοχών έχει 12μηνο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριμένα εκφράζεται ως ακολούθως: 

Αγορά = Αναμενόμενη απόδοση >15% 
Αύξηση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ 5% και 15% 
Διακράτηση = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –5% και 5%                             
Μείωση Θέσης = Αναμενόμενη απόδοση μεταξύ –15% και –5% 
Πώληση = Αναμενόμενη απόδοση < –15% 
Υπό εξέταση = Τιμή στόχος και εκτιμήσεις εκκρεμούν  

Ο εκάστοτε αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία που αποδεικνύουν τη μαθηματική βασιμότητα των στοιχείων που παρουσιάζει. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται και φυλάσσονται για πιθανή 
μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές, των οποίων η αναφορά επί του παρόντος κειμένου επ’ ουδενί δεν υπονοεί ότι υποστηρίζουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενό του. Οι διαβαθμίσεις αφορούν τη 
σχέση τιμής της μετοχής με τη θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

Κατά τη δημιουργία του παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδέχεται να έχουν δεχθεί βοήθεια από τις περιεχόμενες στο παρόν εταιρείες. Η βοήθεια μπορεί να 
περιλαμβάνει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ιδίων, επίσκεψη σε κάποια ή σε κάποιες από τις λειτουργίες των υποκείμενων εταιρειών, συναντήσεις με τη διοίκηση, στελέχη ή τρίτους που σχετίζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο με τις εταιρείες, καθώς και παροχή εξ ‘ αυτών ιστορικών στοιχείων που αφορούν την υποκείμενη εταιρεία ( όπως ισολογισμοί, άλλα οικονομικά στοιχεία και όλες τις πληροφορίες 
που διατίθενται δημόσια και αφορούν επίσης οικονομικά στοιχεία και στρατηγικές). Κατά τη διαδικασία αυτή, όπως και στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης, απαγορεύεται στα στελέχη του Τμήματος 
Οικονομικών Αναλύσεων της εταιρείας να δεχθούν οποιαδήποτε πληρωμή ή αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προερχόμενων από επίσκεψη στις υποκείμενες εταιρείες. Κατά τη διαμόρφωση του 
παρόντος, στελέχη του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, με αρμόδια στελέχη των υποκείμενων εταιρειών 
προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των παρεχόμενων προς αυτά δεδομένων πριν τη δημοσίευση. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται συνθέτουν την άποψη του αναλυτή από την 
ημέρα της έκθεσης ανάλυσης και δίνονται καλή την πίστη, δύνανται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση  

Δεδομένου ότι το δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες και επεξηγήσεις που αφορούν και τις προσωπικές απόψεις του εκάστοτε αναλυτή, οι αναγνώστες/επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν διεξοδικά 
ολόκληρο το παρόν έντυπο και όχι μόνο την σύσταση επί της μετοχής. Οι συστάσεις που εμπεριέχονται στο ημερήσιο δελτίο ή στις αναλύσεις δεν αποτελούν προτροπή ή/και συμβουλή για επενδυτική 
στρατηγική. 

Αυτό το έγγραφο περικλείει ένα καθημερινό ενημερωτικό δελτίο που αφορά τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις των εταιρειών. Δεν αποτελεί υποκίνηση για θετική ή αρνητική άποψη σχετικά με 
μετοχή κάποιας εταιρίας, ούτε εγγύηση για την μελλοντική απόδοση κάποιας μετοχής, επομένως δεν πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή/συμβουλή προς αγορά ή πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε 
μετοχής. 

Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και η Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ  δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη σχετικά με απώλειες κερδών που συνέβησαν βασιζόμενες σε αποφάσεις που πάρθηκαν ύστερα από προτάσεις 
αυτού του εντύπου.Το παρόν κείμενο έχει εκπονηθεί αποκλειστικά για την πληροφόρηση των πελατών της Εurocorp και απαγορεύεται η επιμέρους ή ολόκληρη η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση 
χωρίς την έγκριση της εταιρίας. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, των οποίων όμως η ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί, και επομένως η εταιρία δεν 
εγγυάται περί αυτής, ούτε ευθύνεται για πιθανή ζημιά από την μη ακρίβεια/πληρότητα των πληροφοριών. Κάθε επενδυτής πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να ενημερώνεται και 
να συνεκτιμά όλους τους επενδυτικούς κινδύνους που απορρέουν από τις επενδύσεις.   

‘Όλες οι αναφερόμενες γνώμες, προβλέψεις και εκτιμήσεις αποτελούν την κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου συγγραφής και αποτύπωσης των παραπάνω κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης. Οι γνώμες 
υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ενώ ενδέχεται να διαφέρει των απόψεων τρίτων ενδοεταιρικών στελεχών λόγω διαφορετικών κριτηρίων και απόψεων. Οι 
αναφερόμενες τιμές όπως και η διαθεσιμότητα των χρημαοικονομικών προϊόντων και δεικτών υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ οι αναγραφόμενες τιμές 
τους αναφέρονται στο κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν υπάρχει σχετική ειδική αναφορά.  

Οι απόψεις και τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα πληροφορίες ήδη γνωστές σε άλλα επαγγελματικά στελέχη της εταιρίας.  

Η Eurocorp ΑΕΠΕΥ και οι εργαζόμενοι στην εταιρία ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν επί 
αμοιβή υπηρεσίες προς τις εταιρίες ή μετοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο , σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας και του 
συνόλου των σχετικών με τις επενδύσεις νόμων.   
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