Ανακοίνωση σύμυωνα με την παράγραυο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
Αζήλα, Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ 2012
Σην πιαίζην ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ 01.01.2012 30.09.2012 ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εθεμήο ε "Εηαηξεία"), θαη' εθαξκνγή ηεο
παξ. 4.1.4.4. ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Χ.Α., ε Εηαηξεία γλσζηνπνηεί πξνο ην επελδπηηθό θνηλό όηη
νη κεηνρέο ηεο παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία Επηηήξεζεο όπνπ κεηαθέξζεθαλ ηελ 10.4.2012
ζύκθσλα κε ηελ από 5.4.2012 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Χ.Α., θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
3.1.2.5 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Χ.Α., επεηδή νη ινγηζηηθέο δεκίεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο
31.12.2011 είραλ δηακνξθσζεί ζε επίπεδν κεγαιύηεξν από ην 30% ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο
Εηαηξείαο.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.6 παξ. 1,4 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ ΧΑ νη κεηνρέο ηεο
Εηαηξείαο κπνξνύλ λα επαλέιζνπλ ζε θαζεζηώο θαλνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο εθόζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο όπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 πεξηπηώζεηο (α), (β), (γ),
κεηά από αίηεζε ηνπ εθδόηε θαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε εκεξνινγηαθνύ
εμακήλνπ.
Η ΣΙΔΜΑ, παξά ηελ ζηαδηαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο επηδείλσζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ηόζν ζηελ εγρώξηα όζν θαη ζηε δηεζλή
αγνξά, παξνπζίαζε έλα βειηησκέλν ηξίην ηξίκελν όζνλ αθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο θέξδε
(EBITDA), ηόζν ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ηξίκελα ηνπ έηνπο όζν θαη κε ην αληίζηνηρν
πεξπζηλό. Μέζα ζε έλα βαξύ νηθνλνκηθό θιίκα, ε Εηαηξεία επηθεληξώζεθε ζηελ αύμεζε ηεο
ιεηηνπξγηθήο ηεο απνδνηηθόηεηαο

βειηηώλνληαο ην κηθηό ηεο θέξδνο θαη κεηώλνληαο ηα

θόζηε ηεο ζε όιεο ηεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο.
Σπγθεθξηκέλα, ηα θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ζε επίπεδν Οκίινπ
αλήιζαλ ζε 43 ρηι. επξώ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο από δεκηέο ύςνπο 267 ρηι. επξώ ην
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο ζε 179 ρηι. επξώ, από δεκηέο ύςνπο
339 ρηι. επξώ ην αληίζηνηρν πεξπζηλό ηξίκελν.
Η Εηαηξεία ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο, ήηνη ηελ ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο πεξηζσξίσλ, ηελ πεξαηηέξσ
κείσζε ησλ γεληθώλ ηεο εμόδσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηάο ηεο.

