Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
Αθήνα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014 30.09.2014 της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), κατ' εφαρμογή της
παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι
το σύνολο των μετοχών της μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης, την 10.4.2012
σύμφωνα με την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου
3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις
31.12.2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της
Εταιρείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας
μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση
του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.
Η ΣΙΔΜΑ παρουσίασε το εννεάμηνο του έτους βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα τόσο
σε ενοποιημένη βάση όσο και σε επίπεδο μητρικής, παρά την περιορισμένη ζήτηση
χαλυβουργικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά και τα συνεχιζόμενα προβλήματα του
υψηλού κόστους δανεισμού και της έλλειψης ρευστότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2014, η Εταιρεία εκτιμά ότι οι τάσεις που
κατέγραψαν οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα, δεν θα μεταβληθούν
ουσιαστικά έως το τέλος του χρόνου. Η εκτιμώμενη από το Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ κατά τα προσεχή δύο
τρίμηνα (1,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2015) εφόσον
βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης στην Οικονομία, θα αποτελέσει παράγοντα κλειδί
για την ενδυνάμωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσα στο 2015. Με την προοπτική αυτή η
ΣΙΔΜΑ συνεχίζει να στοχεύει στη βελτίωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών της
μεγεθών τα επόμενα χρόνια.

