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ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
•

Ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Θετικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την

Παρασκευή ενόψει δημοσίευσης στοιχείων απασχόλησης από τις ΗΠΑ που ίσως δώσουν
κάποιες ενδείξεις για το τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια η Fed. H Φρανκφούρτη
ενισχύεται 1%, το Λονδίνο 0,4%, το Παρίσι 0,3%, η Μαδρίτη 0,6% και το Μιλάνο 0,3%.
Euro2day.gr

OIKONOMIA
•

ΕΤΕπ: Εγκρίθηκαν ήδη 2,7 δισ. για ελληνικές επιχειρήσεις - Η χώρα διεκδικεί πάνω από 5
δισ.. Τα πολυαναμενόμενα δάνεια των 200 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις, για να στηριχθούν
από την πανδημία μέσα από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΤΕπ, πλέον
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και η Ελλάδα, με βάση την επίσημη κατανομή της ΕΤΕπ, είναι
μία από τις πλέον ευνοημένες χώρες. Τα στοιχεία δείχνουν πως η ΕΤΕπ έχει ήδη εγκρίνει 5
σχήματα για παροχή κεφαλαίων προς τον επιχειρηματικό κόσμο (που με μόχλευση μπορούν
να φτάσουν στα 2,7 δισ. ευρώ). Το ποσό είναι πολύ υψηλό για το μέγεθος της χώρας και από
τα υψηλότερα ανά την ΕΕ σε απόλυτη αξία. Το πιο μεγάλο σχήμα είναι προς το παρόν της
Εθνικής Τράπεζας (και το 6ο μεγαλύτερο ανά την ΕΕ) που αναμένεται με την μόχλευση να
μοιράσει δάνεια 1,085 δισ. ευρώ. Insider.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
•

Attica Bank: Σχέδιο σε δύο φάσεις για ιδιωτικοποίηση. Σε δύο στάδια, το πρώτο με τη
μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε μετοχικά δικαιώματα και το δεύτερο με απευθείας
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δρομολογείται η ιδιωτικοποίηση της Attica Bank με βάση
το σχέδιο της διοίκησης της τράπεζας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας
Θεόδωρο Πανταλάκη, το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε
δικαιώματα κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπολογίζεται μεταξύ 100-150 εκατ. ευρώ και
θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών. Τα δικαιώματα
θα αγοραστούν από το Δημόσιο, έναντι μετρητών ή ομολόγων, και στη συνέχεια θα
διατεθούν σε υφιστάμενους ή νέους μετόχους μέσω του Χρηματιστηρίου. Προϋπόθεση για
τη μερική ιδιωτικοποίηση της τράπεζας σε αυτή τη φάση είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι να μην
ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Με δεδομένο
ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει
τα δικαιώματα που του αναλογούν, λόγω εναντίωσης των θεσμών, προεξοφλείται η διάθεσή
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τους σε ιδιώτες επενδυτές. Σε μείωση του ποσοστού του μέσω αυτής της διαδικασίας
εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί και το ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει σήμερα το 46,32% της Attica Bank. Τα
αδιάθετα δικαιώματα για τα οποία δεν θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον θα περιέλθουν
στο Δημόσιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσει μετοχές της τράπεζας,
πιθανότατα μέσω του ΤΧΣ. Να σημειωθεί ότι ο τελικός «λογαριασμός» για το ύψος του
αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε warrants θα προσδιοριστεί έως τα τέλη του
μήνα με σχετική πράξη υπουργικού συμβουλίου, που θα πρέπει να εκδοθεί. Το δεύτερο βήμα
στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Attica Bank με την πλήρη ιδιωτικοποίησή της θα
γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στα 120 εκατ.
ευρώ. Πηγές της τράπεζας εκτιμούν ότι η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων θα είναι
εφικτή, εφόσον στηριχθεί το σχέδιο μερικής ιδιωτικοποίησης και το σχέδιο εξυγίανσης με τη
νέα τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία «Ωμέγα» που η διοίκηση προωθεί στο πλαίσιο του
«Ηρακλή II». Το κόστος που συνεπάγεται η τιτλοποίηση οδήγησε την τράπεζα σε ζημία ύψους
306 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020 και αποτελεί και την αιτία για την ενεργοποίηση του νόμου
περί αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC). Η ζημία των 306 εκατ. ευρώ αποτέλεσε και την αιτία
για τη νέα εμπλοκή στη διαπραγμάτευση της μετοχής της τράπεζας χθες, που ανεστάλη με
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – για δεύτερη φορά να σημειωθεί μέσα σε λίγες
ημέρες. Αφορμή υπήρξε η μη δημοσίευση από την τράπεζα των οικονομικών καταστάσεων
του 2020, την οποία η διοίκηση της Attica Bank αποδίδει στην καθυστέρηση παράδοσης –
μέχρι χθες– της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, την οποία συντάσσει η KPMG.
Kathimerini.gr
•

ΑΔΜΗΕ και MYTILINEOS υπέγραψαν τη σύμβαση ανακατασκευής του ΚΥΤ
Κουμουνδούρου. Τη συμβασιοποίηση του έργου ανακατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής
Τάσης Κουμουνδούρου, ανακοίνωσαν ο ΑΔΜΗΕ και η εταιρεία MYTILINEOS. Το συνολικό
τίμημα θα ανέλθει στα 46 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023. Liberal.gr

•

Ιασώ: Προαιρετική Δημόσια Πρόταση από την OCM. Η εταιρεία «OCM Luxembourg
Healthcare Greece S.a r.l.» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής
δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου,
μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΣΩ Α.Ε.», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία»
ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους. Στο πλαίσιο της Δημόσιας
Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της
Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ' ανώτατο
αριθμό 15.614.132 Μετοχές. Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε
μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του
προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια
της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»),
ανέρχεται σε €1,50 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Euro2day.gr

•

«Vision 2020 – 2025»: Σαρωτικός μετασχηματισμός στον όμιλο ΕΛΠΕ με επενδύσεις 4 δισ.
ευρώ. Αλλαγή σελίδας σηματοδοτεί για τα ΕΛΠΕ ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Vision 2020
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- 2025, που περιλαμβάνει τόσο διοικητικές αλλαγές και ένα νέο εταιρικό μοντέλο, όσο και
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τους προφίλ. Καθοριστικό στοιχείο, ένα ενδεικτικό
επενδυτικό πλάνο της τάξεως των 3,5 - 4 δισ. ευρώ με ιδιωτικά κεφάλαια. Βασικό επίσης
στοιχείο των αλλαγών, όπως τις περιέγραψε σε συνέντευξη Τύπου η διοίκηση των ΕΛΠΕ, ότι
το Δημόσιο παύει πλέον να ορίζει τα 7 από τα 13 μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, τα
οποία στο σύνολο τους πλέον θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Απόφαση που θα ενεργοποιηθεί στις 30 Ιουνίου, συνεπάγεται τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία
των μελών του Δ.Σ., υπαγορεύεται από το νέο νόμο για τις αλλαγές στην εταιρική
διακυβέρνηση των εισηγμένων και θα συνοδευτεί με μια νέα εταιρική δομή. Σε αυτήν, οι
σημερινές θυγατρικές και συμμετοχές του ομίλου, θα ενταχθούν πιθανότατα σε μια εταιρεία
Holding, με έδρα την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο ακόμη αυτή να έχει πάρει οριστική μορφή, όπως
ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης. Liberal.gr
•

ΑΒΑΞ: Απόσχιση του τομέα παραχωρήσεων και τα νέα έργα. Στην άμεση απόσχιση του
τομέα παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, με τη δημιουργία ξεχωριστής νομικής οντότητας
μέσα στον Μάιο, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος Άβαξ. Όπως ήδη είχε
προαναγγείλει από τον Μάρτιο του 2021, η διοίκηση του ομίλου προχωρά στην εν λόγω
κίνηση, προκειμένου ο τομέας των παραχωρήσεων να αποτελέσει διακριτό βραχίονα, για
λόγους διαφανέστερης οικονομικής και επιχειρησιακής απεικόνισης. Σύμφωνα με την
ενημέρωση που παρείχε η διοίκηση της εταιρείας στους αναλυτές για τα μεγέθη του 2020, η
αποτίμηση του τομέα παραχωρήσεων (οι συμμετοχές του ομίλου Αττική Οδό, Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου, Μαρίνα Λεμεσού και λοιπούς αυτοκινητοδρόμους) με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης ανήλθε στο τέλος της χρήσης στα 319,2 εκατ. ευρώ, ενώ αντιθέτως με την αναγνώριση
της εύλογης αξίας των assets, η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 204,7 εκατ. ευρώ.
Euro2day.gr

•

Πετρόπουλος: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο τρίμηνο. Οι συνολικές πωλήσεις του
Ομίλου Πετρόπουλος, κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, αυξήθηκαν κατά
34,2% και ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ από 21,6 εκατ. ευρώ στις 31.3.2020. Το EBIDTA του
Ομίλου αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ από 0,8 εκατ. ευρώ στις
31.3.2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 550%,
έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα
δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 649% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι
0,2 εκατ. ευρώ στις 31.3.2020. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 27,3% στα
18 εκατ. ευρώ από 24,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός
ανήλθε σε 10,3 εκατ. ευρώ, από 13,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα
μειώθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ στις 31.3.2021 από 11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Ο δείκτης
φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα
διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2021 ήταν 56,6%. Capital.gr

•

Από σήμερα η διαπραγματεύση των νέων μετοχών της Πειραιως – Οι αλλαγές στους
δείκτες FTSE. Πράσινο φως για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.200.000.000 νέων
μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial
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Holdings άναψε το Χ.Α, με την εταιρεία να ευνοείται στην κατάταξη των δεικτών του οίκου
FTSE Russel. Όπως ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον οίκος FTSE Russell
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των δεικτών FTSE/XA ως μέσου
καταγραφής των τάσεων της αγοράς, κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση του Ιουνίου
2021 – που διενεργείται με στοιχεία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Απριλίου –
η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας θα ενσωματώνει και τις νέες μετοχές που εκδόθηκαν. Οι
νέες μετοχές της εταιρείας θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών
από την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες
Διαχείρισης των δεικτών από την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 αυξάνεται σε 47% (από 39% σήμερα),
ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας σε όλους τους
δείκτες στους οποίους οι μετοχές της συμμετέχουν. Liberal.gr
•

Ικτίνος: Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη το α' τρίμηνο. Αύξηση των οικονομικών μεγεθών
σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο καταγράφει η Ικτίνος στο πρώτο τρίμηνο του έτους, με
την εισηγμένη να ανακοινώνει παράλληλα ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή
προμερίσματος για τη τρέχουσα χρήση. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA), ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 121,90%. Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ
έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 536,52%. Ο
κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,61% . Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις
ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020.
Παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020 που προκλήθηκε από την εξάπλωση την
πανδημίας, για το 2021 υπάρχει αισιοδοξία, καθώς οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των
εμβολίων και η διαφαινόμενη προοπτική αντιμετώπισης του COVID-19 θα οδηγήσει σε
διεθνή ανάκαμψη. Διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση βελτίωση παγκοσμίως, καθώς τα
μεγάλα έργα του εξωτερικού που τηρούσαν στάση αναμονής λόγω της πανδημίας φαίνονται
να επανέρχονται στο προσκήνιο και να υπάρχει μια κινητικότητα που μας κάνει να
ευελπιστούμε για το μέλλον. Capital.gr
Αποποίηση Ευθύνης: Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί για σκοπούς πληροφόρησης και προορίζεται αποκλειστικώς για τον αποδέκτη
στον οποίο αυτό παραδίδεται από την PHAROS INVESTMENT ADVISORS. Το έγγραφο αυτό δεν απευθύνεται γενικώς στο κοινό ούτε και
έχει συνταχθεί με σκοπό την διανομή του μέσω διαύλων επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του ή η διανομή του σε
πρόσωπα πέραν του αρχικού αποδέκτη, παρά μόνο με την έγγραφη άδεια της PHAROS INVESTMENT ADVISORS. Δεν περιλαμβάνει και
δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόταση, προσφορά ή προτροπή για την αγορά ή πώληση κινητών αξιών ή άλλων
χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε και ως σύσταση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ή για την υλοποίηση
οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από τις εκδότριες εταιρίες που αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές και η πραγματοποίηση επενδύσεων επί αυτών απαιτεί την
αξιολόγηση, από τον κάθε επενδυτή και τους συμβούλους του, των επενδυτικών χαρακτηριστικών του επενδυτή,
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κινδύνων τους οποίους αυτός προτίθεται να αναλάβει. Η παρούσα ενημέρωση έχει βασισθεί
σε πληροφορίες που έχουν δημόσιο χαρακτήρα και έχουν συλλεχθεί από πηγές τις οποίες η PHAROS INVESTMENT ADVISORS θεωρεί
αξιόπιστες, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει στην επιβεβαίωση του περιεχομένου των σχετικών πληροφοριών. Καμία εγγύηση ή άλλη
δήλωση (ρητή ή σιωπηρή) εκ μέρους της PHAROS INVESTMENT ADVISORS δεν περιλαμβάνεται στο παρόν σχετικά με την ακρίβεια,
πληρότητα, εγκυρότητα ή επικαιρότητα των αναπαραχθεισών πληροφοριών καθώς και οποιασδήποτε γνώμης ή αξιολόγησης των εν
λόγω πληροφοριών που τυχόν περιλαμβάνεται στην παρούσα. Οι εν λόγω πληροφορίες και τυχόν γνώμες ή αξιολογήσεις, οι οποίες
βασίζονται σε δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο εκπόνησής της, ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση προς τον αποδέκτη. Η PHAROS INVESTMENT ADVISORS δεν φέρει και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
προσώπου βασιζόμενη στο περιεχόμενο της παρούσας ενημέρωσης, ούτε ως προς την ίδια ούτε και ως προς οποιοδήποτε μέλος της
διοίκησής της στέλεχος ή υπάλληλό της. Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί από την PHAROS INVESTMENT ADVISORS ΑΕΕΔ, η οποία έχει
αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.
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