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Μακροοικονομικά Νέα 
 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι διαδικασίες συγγραφής της συμφωνίας (Staff Level Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
των θεσμών ξεκίνησαν στο Brussels Group, με τη συμφωνία να προβλέπει: α) χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα για τα πρώτα χρόνια 
β) μη υφεσιακά μέτρα (όχι σε περικοπές μισθών / συντάξεων) γ) μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, ώστε να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και 
εισπραξιμότητα, ενώ δεν υπάρχει το σενάριο των μέτρων ύψους 1.8 δισ. ευρώ και δ) μακροπρόθεσμη λύση με ελάφρυνση του χρέους 
και αναπτυξιακό πακέτο.  
 

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κ. Βάλντις Ντομπρόφσκις ανέφερε ότι η Ελλάδα και οι διεθνείς πιστωτές της 
δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο συγγραφής μίας συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι οι  δημοσιονομικοί στόχοι, οι μεταρρυθμίσεις σε 
συνταξιοδοτικό και εργασιακά αλλά και το ύψος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα είναι τα βασικά θέματα που μένει να συμφωνηθούν 
μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών της, τονίζοντας ότι έχει υπάρξει πρόοδος, κυρίως στο ΦΠΑ αλλά χρειάζονται άμεσα 
περισσότερες προτάσεις μεταρρυθμίσεων για να υπάρξει συμφωνία προτού η Αθήνα ξεμείνει από ρευστό.  

 

Πάντως, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε ότι η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στο να 
επιτύχει μία ενιαία συμφωνία πριν τις 5 Ιουνίου, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού θα γίνει με βάση 
αναλογιστικές μελέτες, ενώ το συνταξιοδοτικό δεν θα σχετίζεται μόνο με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αλλά με συνολικότερα μεσο-
μακροπρόθεσμα ζητήματα. Ο Επικεφαλής της Ελληνικής ομάδας διαπραγματεύσεων κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε ότι οι 
συνομιλίες με τους εταίρους περιλαμβάνουν, όχι μόνο τους όρους για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, αλλά και τις 
προϋποθέσεις για πρόσθετη βοήθεια.  
 

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η διήμερη συνάντηση του G7, στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού κ. 
Αλέξη Τσίπρα με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ κ. Τζάκ Λιού, με στόχο την παρέμβαση των ΗΠΑ για επίλυση του Ελληνικού 
ζητήματος, ο οποίος θεωρεί ότι ένας λάθος υπολογισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κρίση που θα έχει συνέπειες για τον 
Κόσμο. O Επικεφαλής Οικονομολόγος του ΔΝΤ κ. Olivier Blanchard εκτιμάει ότι η ζώνη του ευρώ είναι προετοιμασμένη για ένα 
Grexit, ενώ το ΔΝΤ ανέφερε ότι δεν έχει υποβληθεί στο Ταμείο αίτημα για την ενοποίηση των δόσεων της Ελλάδας. Ο Γερμανός 
Υπουργός Οικονομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θεωρεί πιθανό σενάριο την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων στην 
Ελλάδα με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης. Ωστόσο, ο κ. Σόιμπλε ανάφερε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι αποκλειστική ευθύνη 
κάθε χώρας μέλους και κάλεσε την Ελληνική κυβέρνηση να λάβει μια απόφαση για το μέλλον της Ελλάδας στην νομισματική ένωση. 
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ΧΑ Κλείσιμο %Δ Ευρώπη Κλείσιμο %Δ Συνάλλαγμα Κλείσιμο %Δ 

Γεν. Δείκτης 851.81 3.55 DJ Stoxx 600 408.88 1.31 EUR/USD 1.0904 0.17 

FTSE-25 256.52 4.34 DJ Stoxx 50 3682.87 1.76 USD/JPY 123.66 -0.07 

FTSE-40 940.95 2.40 DAX 11771.13 1.26 GBP/USD 1.5354 0.08 

FTSE-140 622.66 4.20 CAC-40 5182.53 1.95 Ομόλογα 

Αξία Συν/γών (σε € εκ.) 97.78   FTSE 100 7033.33 1.21 Ελληνικό-10ετές 11.095 -6.62 

Ασία FTSEMIB 23861.07 2.29 Γερμανικό-10ετές 0.554 1.28 

Nikkei 225 20519.75 0.25 Ibex-35 11431.1 1.70 Η.Π.Α-10ετές 2.1285 -0.16 

Hang Seng 27637.54 -1.60 Αμερική Ισπανίας-10ετές 1.803 0.37 

Εμπορεύματα DJ Industrial 18162.99 0.67 Αναδυόμενες Αγορές 

Πετρέλαιο 57.51 0.42 S&P 500 2123.48 0.92 MSCI Emerging Mrks Index 1019.09 -0.72 

Χρυσός 1188.05 0.09 NSDQ 100 4546.059 1.63 FTSE Bric50 Index 1394.03 -1.32 

Ώρα Ζώνη Οικονομικά Νέα Εκτίμηση Προηγούμενο 

11:30 Αγγλία ΑΕΠ 1ου Τριμήνου 0.4% 0.3% 

12:00 Ευρωζώνη Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 103.5 103.7 

12:00 Ευρωζώνη Καταναλωτική Εμπιστοσύνη -5.5 -5.5 

15:30 Αμερική Εβδομαδιαίες Αιτήσεις Ανεργίας 275χιλ. 274χιλ. 

17:00 Αμερική Πωλήσεις Κατοικιών 1.0% 1.1% 
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Εταιρικά Νέα 

 
Ελληνικές Τράπεζες: Το Δ.Σ. της ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το όριο χρηματοδότησης των Ελληνικών τραπεζών μέσω του ELA στα 
80.2 δισ. ευρώ, αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο ρευστότητας γύρω στα 3 – 2.5 δισ. ευρώ. Η κίνηση της ΕΚΤ ερμηνεύεται ως 
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τις τελευταίες ημέρες είχε περιοριστεί ο ρυθμός εκροών των καταθέσεων, με τα δημοσιεύματα να 
κάνουν λόγο ότι οι εκροές σε καθημερινή βάση από το σύστημα δεν ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ. 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία διαμορφώθηκε στο α' τρίμηνο του 2015 σε 266 
εκατ. ευρώ (+6%), με τα καθαρά έντοκα έσοδα να ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ (+4%). Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 
90 ημερών παρέμεινε σταθερός στο 39%, με τις προβλέψεις δανείων να ανέρχονται σε 278 εκατ. ευρώ (22% του συνολικού δανειακού 
χαρτοφυλακίου). Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 69 εκατ. ευρώ έναντι 
ζημιών ύψους 247 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται στο 11.9%. 

 
Aegean Airlines: Τα έσοδα στο α' τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 3% στα 138.1 εκατ. ευρώ, με την επιβατική κίνηση να 
παρουσιάζει αύξηση κατά 13% σε 1.8 εκατ. επιβάτες. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 8.3 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 
2014, καθώς η μείωση του μέσου ναύλου, οι αυξημένες πτήσεις εξωτερικού την εποχικά αδύναμη περίοδο και η ενδυνάμωση του 
δολαρίου, αντιστάθμισαν τις ωφέλειες από την μείωση του κόστους καυσίμου αλλά και την βελτίωση παραγωγικότητας και κόστους 
ανά μονάδα που απορρέουν από οικονομίες κλίμακας. 
 

Μυτιληναίος: Ο κύκλος εργασιών στο α' τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 320.6 εκατ. ευρώ (-6.6%), με τα EBITDA να ανέρχονται 
σε 74.7 εκατ. ευρώ (+10.4%) και τα καθαρά κέρδη στα 22.8 εκατ. ευρώ (+49.7%), λόγω της ισχυρής επίδοσης του τομέα της 
Μεταλλουργίας και Μεταλλείων (EBITDA: 33.1 εκατ. ευρώ έναντι 8.8 ευρώ). 

 

ΜΕΤΚΑ: Ο κύκλος εργασιών στο α' τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 125.7 εκατ. ευρώ (-33.5%), με τα EBITDA να ανέρχονται σε 
32.9 εκατ. ευρώ (-0.6%) και τα καθαρά κέρδη στα 23 εκατ. ευρώ (-9.4%). Σημειώνεται ότι στα EBITDA α' τριμήνου του 2015 έχει 
συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο 15 εκατ. ευρώ που αφορά σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις από ενεργειακά έργα EPC. 

 

ΟΠΑΠ: Ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Καμίλ Ζίγκλερ δήλωσε ότι από επιχειρησιακής πλευράς ο ΟΠΑΠ +5,14% είναι έτοιμος να 
ξεκινήσει τη λειτουργία της πρώτης ομάδας καταστημάτων Play με VLTs στα τέλη Ιουνίου, αλλά η τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
εξαρτάται από αδειοδοτήσεις που πρέπει να δοθούν από άλλους φορείς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, μέχρι το τέλος του χρόνου ή το 
αργότερο τον Ιανουάριο του 2016 θα λειτουργούν και τα 660 Gaming Halls, τα οποία θα φιλοξενούν τα 16.5χιλ. VLTs που βρίσκονται 
υπό την άμεση διαχείρισή του. 

 

Frigoglass: Η Moody's διατήρησε αμετάβλητη στο B2 την αξιολόγηση της εταιρίας, αναθεωρώντας το οutlook σε developing από 
σταθερό προηγουμένως, αναφέροντας ότι το πιστωτικό προφίλ της Frigoglass αναμένεται να βελτιωθεί εάν η εταιρεία εκτελέσει 
επιτυχώς την προγραμματισμένη πώληση του κλάδου υαλουργίας, καθώς η εν λόγω πώληση θα ανοίξει τον δρόμο για σημαντική 
απομόχλευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 28 Μαΐου 2015 



3 

 

Ημερήσια Ενημέρωση                                                                                                                                                                       28 Μαΐου 2015 

Τεχνική Ανάλυση 

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο) 

FTSE 25 - ΣΜΕ (intraday) 

 

Ο ΓΔ κινήθηκε έντονα ανοδικά (+3.55%), στον 
απόηχο της φήμης για συγγραφή συμφωνίας, 
κάτι το οποίο δεν επιβεβαίωσε η Κομισιόν μετά 
το κλείσιμο της αγοράς. Στην αγορά Ομολόγων 
παρατηρήθηκε μείωση στις αποδόσεις των 
Ελληνικών Κρατικών τίτλων: 10ετες (11.26%), 
5ετες (16.27%) και 3ετες (24.14%), ενώ 
αξιοπρόσεκτο ήταν το premium στο συμβόλαιο 
του FTSE 25 στις τελευταίες πράξεις, πιθανόν 
και λόγω κινήσεων "short covering". Η αγορά 
καλείται να τιμολογήσει σήμερα τις χθεσινές 
εξελίξεις σχετικά με την ύπαρξη ή όχι 
συμφωνίας, ενώ το αυριανό rebalancing στους 
δείκτες MSCI και FTSE 25 αναμένεται να 
αυξήσουν την μεταβλητότητα στην αγορά. 
Τεχνικά, η ανοδική διάσπαση των 860 
μονάδων αναμένεται να οδηγήσει το δείκτη 
προς τις 914 μονάδες (ΚΜΟ 200 ημερών), με 
τις στηρίξεις να βρίσκονται στις 824 μονάδες 
(ΚΜΟ 90 ημερών).  

 

Γενικός Δείκτης 
1ο Επίπεδο Στήριξης 824 

2ο Επίπεδο Στήριξης 810 

3ο Επίπεδο Στήριξης 790 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 860 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 880 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 914 

 FTSE 25 (ΣΜΕ) 
1ο Επίπεδο Στήριξης 252 

2ο Επίπεδο Στήριξης 
248 

3ο Επίπεδο Στήριξης 240 

1ο Επίπεδο Αντίστασης 268 

2ο Επίπεδο Αντίστασης 275 

3ο Επίπεδο Αντίστασης 280 

Σημερινά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 

ΔΕΗ (πριν το άνοιγμα) 
  
FF Group, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, 
ΕΛΠΕ, Intralot, MOH, Σιδενόρ (μετά το 
κλείσιμο) 
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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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