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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Θετικό πρόσημο καταγράφουν οι περισσότεροι ασιατικοί δείκτες παίρνοντας την σκυτάλη από 

τη Wall Street, ενώ το δολάριο κινείται σταθεροποιητικά μετά τις απώλειες των προηγούμενων 
ημερών. Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 
0,99% στις 19.754 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύεται κατά 0,42% 
στις 24.477 μονάδες. Ο κορεατικός Kospi είναι σχεδόν αμετάβλητος με οριακή υποχώρηση 
0,03% στις 2036 μονάδες και ο αυστραλιανός ASX έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,26% στις 5921 
μονάδες. Στην κινεζική αγορά, ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 1,95% στις 3687 
μονάδες και ο CSI 300 κατά 2,04% στις 3972 μονάδες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η επένδυση, που προωθεί ο όμιλος Minoan Group εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, και 
περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχείων και τουριστικών χωριών σε έκταση 22.000 
στρεμμάτων στο Κάβο Σίδερο του νομού Λασιθίου, είναι η πρώτη από τα σχέδια που είχαν 
ενταχθεί στο «fast track» που παίρνει το «πράσινο φως» από το ΣτΕ. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει 
τη δημιουργία πέντε ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.936 κλινών, ενός γηπέδου 
γκολφ 18 οπών καθώς και βοηθητικών υποδομών. Το σχέδιο «Ίτανος Γαία» προωθείται από 
την βρετανική εταιρεία «Loyalward Ltd.», θυγατρική του τουριστικού ομίλου Minoan Group 
Plc, οι μετοχές του οποίου διαπραγματεύονται στην εναλλακτική αγορά (AIM) του 
Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (απαιτείται ο 
τελευταίος γύρος υπογραφών για να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις…) πρόκειται να 
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δημιουργηθούν 1.200 άμεσες θέσεις εργασίας ενώ το τουριστικό θέρετρο θα λειτουργεί σε 
12μηνη βάση.

ΚΛΕΜ Η Kleemann ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04/02/2015 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 4.020.279,00 
ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 4.020.279,00 Ευρώ από μέρος του αποθεματικού της διαφοράς 
υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 
από 0,35 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 
4.020.279,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,17 ανά μετοχή.
Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 
των 8.277.045,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 0,35 Ευρώ η κάθε μία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την αριθ. 
23078 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της 
εταιρίας. Η διοικούσα επιτροπή του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 19/03/2015 ενημερώθηκε για 
την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν των 
ανωτέρω, από την 31/03/2015 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με 
τη νέα ονομαστική αξία, 0,35 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην 
επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,17 ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την 
υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου 
είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 01/04/2015 για την εν 
λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου 
ορίζεται η 07/04/2015.

ΜΕΤΚΑ Στα 11 από 11,3 ευρώ αναπροσαρμόζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Μέτκα η Eurobank 
Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "buy" μετά και τα αποτελέσματα της 
εισηγμένης.  Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι τα αποτελέσματα της Μέτκα δεν εντυπωσίασαν, 
τόσο λόγω μη ευνοϊκής σύγκρισης σε ετήσια βάση, όσο και λόγω των χαμηλότερων επιπέδων 
του ανεκτέλεστου. Σε σχέση με τα έργα που έχει αναλάβει η εισηγμένη, η Eurobank υιοθετεί 
πιο συντηρητική στάση αναφορικά με το ανεκτέλεστο στη Συρία, ενώ συμπεριλαμβάνει και 
μια βραδύτερη εκτέλεση των συμβάσεων το 2015. Ως εκ τούτου, μειώνει τις προβλέψεις για τις 
πωλήσεις και την κερδοφορία της εισηγμένης κατά 8% για φέτος. Ωστόσο, διατηρεί τη 
σύσταση buy δεδομένου ότι η απόδοση του τίτλου εκτιμάται στο 27,9% έως το στόχο ενώ η 
μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 4,8%. 

ΑΣΤΗΡ Στο συρτάρι οδηγείται, ύστερα από την πρόσφατη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της  
Επικρατείας, το έργο της ανάπλασης της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης για το οποίο το 
αραβικών συμφερόντων fund Jermyn street real estate IV προγραμμάτιζε να διαθέσει κεφάλαια 
ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Πανγαία Άρης 
Καρυτινός στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του-κατά την πρόσφατη εκδήλωση του ULI 
Greece- για την επένδυση μετά από τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η απόφαση του 
Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. «Το έργο του Αστέρα Βουλιαγμένης, για το οποίο είχε 
πραγματοποιηθεί προεργασία δύο ετών, είχε στηριχθεί στο -πρόσφατα θεσμοθετημένο και 
ελπιδοφόρο- πλαίσιο του ΕΣΧΑΔΑ. Ωστόσο,  το ΣτΕ, θεωρεί, όπως προκύπτει από την 
απόφασή του, ότι κακώς το επενδυτικό σχέδιο στηρίχθηκε στο ΕΣΧΑΔΑ. Ενδεχομένως 
πραγματοποιήσουμε κάποιες πρόσθετες προσπάθειες (σ.σ.: για την επανεκκίνηση του έργου). 
Ωστόσο, οποιαδήποτε εναλλακτική είναι χειρότερη από αυτή που είχαμε στα χέρια μας» 
σημείωσε ο κ. Καρυτινός.
Plan b
Οι δικαστές του Ε’ τμήματος του ΣτΕ έκριναν ως μη νόμιμη την ανάπτυξη μέχρι 14 πολυτελών 
κατοικιών στον Αστέρα Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το business plan της επένδυσης να 
καταρρεύσει. Και αυτό επειδή μεγάλο μέρος της απόδοσης της επένδυσης προϋπολογισμού 1,5 
δισ. ευρώ (τίμημα ύψους 400 εκατ. ευρώ συν την αξία του επενδυτικού προγραμμάτος 1,1 εκατ. 
ευρώ) είχε στηριχθεί στα έσοδα που θα εισπράττονταν από την πώληση των, μέχρι δύο 
επιπέδων, βιλών για τις οποίες φέρεται να υπήρχε διεθνές ενδιαφέρον «από τα σχέδια».
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Κατά συνέπεια η αρχική συμφωνία, ύψους 400 εκατ. ευρώ, για την πώληση του 90% της 
Αστηρ Παλάς από την Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ προς την Apollo Investment Hold Co 
(μητρική της Jermyn) ματαιώνεται. Όχι μόνον επειδή δεν υλοποιήθηκε η αναβλητική αίρεση 
της έγκρισης από το ΣτΕ του ΕΣΧΑΔΑ. Αλλά και διότι η εκ νέου υποβολή ενός 
τροποποιημένου ΕΣΧΑΔΑ- όπως προσανατολίζεται, κατά πληροφορίες, να πράξει το αραβικών 
συμφερόντων fund- ακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ (για 
παραχώρηση έναντι τιμήματος 400 εκατ. ευρώ της έκτασης στο Jermyn street real estate IV).
Η νέα πρόταση των επενδυτών θα αντιστοιχεί σε χαμηλότερο τίμημα και κατά συνέπεια θα 
απαιτηθεί η επαναπροκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το «λίφτινγκ» του Αστέρα 
Βουλιαγμένης. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι η αραβικών συμφερόντων κοινοπραξία θα 
διατηρήσει άσβεστο το ενδιαφέρον της για το ακίνητο της Βουλιαγμένης, όπως και ότι στο 
πλαίσιο ενδεχόμενου νέου διαγωνισμού θα δώσουν το «παρών» νέοι επενδυτές. Αυτή τη 
στιγμή, οι επενδυτές προσανατολίζονται στην αναθεώρηση συνολικά των δεικτών κερδοφορίας 
και απόδοσης του έργου βάσει της πρόσφατης γνωμοδότησης του ΣτΕ το οποίο φαίνεται να 
προκρίνει την υλοποίηση κατοικιών ενταγμένες στο concept των ξενοδοχειών συνιδιοκτησίας 
(condo hotel). Η επένδυση έχει την πλήρη στήριξη του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που σημείωσε –σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος 
vimaonline.gr- σε πρόσφατη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ότι η δόμηση που 
προβλεπόταν ήταν μικρότερη από την υπάρχουσα κατά 6500 τ.μ.
«Όταν είδα τα σχέδια αλλά και το χάλι στο οποίο έχει περιέλθει ο χώρος του Αστέρα, θεώρησα 
ότι ο τόπος μας θα χάσει αν δεν γίνει αυτή η επένδυση που μάλλον δεν θα γίνει και όταν 
αποφασίσουμε να γίνει, μάλλον θα είναι αργά» ανέφερε.
Συνεχίζει την λειτουργία
Με την προοπτική της υλοποίησης, μεταξύ άλλων, ξενοδοχείων έξι αστέρων στη Βουλιαγμένη 
να μην υφίσταται πλέον, ο Αστέρας Βουλιαγμένης συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του με 
απώτερο στόχο το «κλείσιμο» του κενού που προκλήθηκε από την αναστολή κρατήσεων λόγω 
της διαφαινόμενης, αρχικά, έναρξης των εργασιών ανακατασκευής. Ας σημειωθεί ότι η 
Starwood έπαψε από την αρχή της χρονιάς να διαχειρίζεται το ξενοδοχείο.

ΧΡΥΣΟΣ Κέρδη για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση σημείωσε την Παρασκευή ο χρυσός υποβοηθούμενος 
από την υποχώρηση του δολαρίου που πυροδότησε επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο 
μέταλλο.  Ειδικότερα, το συμβόλαιο χρυσού παραδόσεως Απριλίου ενισχύθηκε κατά 15,6 
δολάρια ή 1,3% την Παρασκευή στα 1.184,6 δολάρια την ουγγιά στο Χρηματιστήριο 
Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Σημειώνεται ότι το πιο ενεργό συμβόλαιο χρυσού έκλεισε 
στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων την Πέμπτη, ενώ στην εβδομάδα μετρά 
συνολικά κέρδη ύψους 2,8%. 

ΕΥΡΩ Η αβεβαιότητα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο θα «ρίξει» το ευρώ στα 
επίπεδα των 0,95 - 1,00 δολαρίων!
Την άνωθεν εκτίμηση διατυπώνει η Goldman Sachs, σε νέας της έκθεση για την πορεία του 
ευρωπαϊκού νομίσματος.
Ειδικότερα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επαναλαμβάνει πως το ευρώ εντός των 
επόμενων 12 μηνών θα υποχωρήσει στα επίπεδα των 0,95 δολαρίων.
«Η Fed θα ακολουθήσει το μονοπάτι της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, 
η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα χαμηλά επιτόκια, συμβάλλοντας στην αποδυνάμωση του ευρώ» 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, η Goldman Sachs εκτιμά πως οι εκροές κεφαλαίων από την Ευρωζώνη θα ενταθούν 
το επόμενο διάστημα.
Όπως εξηγεί, παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στον ευρωπαϊκό Νότο αλλά και το 
διαφαινόμενο deal μεταξύ Ελλάδας - Ευρωζώνης, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα 
παραμείνει «χαλαρή», ασκώντας πτωτικές πιέσεις στην ισοτιμία ευρώ - δολαρίου.
Ως εκ τούτου, συμπεραίνει η Goldman Sachs, έως τον Νοέμβριο του 2015, το ευρώ θα έχει 
υποχωρήσει στα επίπεδα των 0,95 - 1,00 δολαρίων.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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