
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 

01.01.2013 - 31.12.2013 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. 

 

Το 2013 ήταν η έκτη κατά σειρά χρονιά συρρίκνωσης της Ελληνικής Οικονομίας, με 

την ύφεση να αγγίζει το 4%. Η επιδείνωση της Ελληνικής οικονομίας καταγράφεται 

και στη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6% το 2013 και 32% σε σχέση με 

το 2007. Ταυτόχρονα όμως ήταν και μια χρονιά καμπής, αφού για πρώτη φορά 

φαίνεται να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα των διπλών 

ελλειμμάτων, του δημοσιονομικού και των τρεχουσών συναλλαγών, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις της σταδιακής εξόδου από την ύφεση. Το 

τελευταίο τρίμηνο του 2013, με την δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, την 

αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων και γενικότερα την ανακοίνωση 

μικρότερης ύφεσης από την αναμενόμενη, τοποθετήθηκαν τα πρώτα σοβαρά θεμέλια 

της ανάκαμψης έπειτα από μια εξαετή, συνεχή και εντονότατη υποχώρηση.  

 

Πρωταρχικός στόχος της ΣΙΔΜΑ παραμένει και το 2014 η διατήρηση της 

ρευστότητας, μέσω της σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Η ΣΙΔΜΑ 

ακολουθώντας την πορεία των τελευταίων ετών πέτυχε την μείωση των ημερών 



πίστωσης των πελατών της το 2013 σε ποσοστό 11%, με αποτέλεσμα την μείωση 

των εμπορικών κεφαλαίων κίνησης κατά 15% ή € 6,9 εκ. σε επίπεδο Ομίλου και κατά 

22% ή  € 5,8 εκ. σε επίπεδο Εταιρείας. Επιπλέον μείωσε οριακά  τον δανεισμό της το 

2013 κατά 1,6% ή € 1,2 εκ. σε επίπεδο Εταιρείας και κατά 3,1% ή € 3,5 εκ. σε 

επίπεδο Ομίλου. Τέλος τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν στο τέλος της χρήσης σε 

€ 12,8 εκ. για τον Όμιλο  και € 9,1 εκ. για την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

 


