
 
 

 
Ανακοίνωση σύμυωνα με την παράγραυο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.   
 

Αζήλα,  30 Απγνχζηνπ 2012 
 

Σην πιαίζην ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 01.01.2012 - 

30.06.2012 ηεο Αλψλπκεο Εηαηξείαο ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εθεμήο ε "Εηαηξεία"), θαη' εθαξκνγή ηεο 

παξ. 4.1.4.4. ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Χ.Α., ε Εηαηξεία γλσζηνπνηεί πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη 

νη κεηνρέο ηεο παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία Επηηήξεζεο φπνπ κεηαθέξζεθαλ ηελ 10.4.2012 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 5.4.2012 απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Χ.Α., θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

3.1.2.5 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Χ.Α., επεηδή νη ινγηζηηθέο δεκίεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο 

31.12.2011 είραλ δηακνξθσζεί ζε επίπεδν κεγαιχηεξν απφ ην 30% ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

Εηαηξείαο.  

 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.6 παξ. 1,4 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΧΑ νη κεηνρέο ηεο 

Εηαηξείαο κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζε θαζεζηψο θαλνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 πεξηπηψζεηο (α), (β), (γ), 

κεηά απφ αίηεζε ηνπ εθδφηε θαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε εκεξνινγηαθνχ 

εμακήλνπ. 

 

Η ΣΙΔΜΑ, παξφιν ην θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, παξνπζίαζε 

ην δεχηεξν ηξίκελν ζεηηθφ ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα (EBITDA), ηφζν ζε επίπεδν Εηαηξείαο 

φζν θαη Οκίινπ, ζε αληίζεζε κε απηφ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ πνπ ήηαλ αξλεηηθφ.  

Σπγθεθξηκέλα, ηα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ζε επίπεδν Οκίινπ  

αλήιζαλ ζε 70 ρηι. επξψ απφ δεκηέο χςνπο 1,1 εθ. επξψ θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο ζε 0,3 εθ. 

επξψ, απφ δεκηέο χςνπο 0,9 εθ. επξψ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν αληίζηνηρα.  

 

Παξάιιεια, ε δηνίθεζε ηεο Εηαηξίαο ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πξνο 

άξζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ ππαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Εηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία 

απηή φπσο :  

- ηελ ζπλερή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο  

- ηελ κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ αλαγθψλ ζε 

θεθάιαηα θίλεζεο. Η κείσζε ηφζν ησλ απνζεκάησλ φζν θαη ησλ εκεξψλ πίζησζεο πξνο 

ηελ πειαηεία βνεζνχλ ήδε πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Απνηέιεζκα απηψλ 

ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ θαη νη ζεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο χςνπο 2 εθ. επξψ πνπ 

παξνπζίαζε ε Εηαηξεία ζην εμάκελν. 

- ηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε λέεο πεγέο εζφδσλ φπσο απηέο απφ 

θσηνβνιηατθά. Τνλ Ινχλην μεθίλεζε  ε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ θσηνβνιηατθψλ παλέισλ 

ηζρχνο 0,9 MW ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΣΙΔΜΑ ζην Ωξαηφθαζηξν πνπ πξνβιέπεηαη λα 

απνθέξεη εηζφδεκα πεξίπνπ επξψ 500 ρηι. ζε εηήζηα βάζε.  


