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Ερευνούσαμε τη Folli Follie επί χρόνια λέει για ακόμη μια φορά ο επικεφαλής του fund
Την κατάληξη της Globo, της ελληνικής εταιρείας που είχε «χτυπήσει» το fund Quintessential Capital
Management (QCM) πριν από τρία χρόνια, οδηγώντας στην κατάρρευσή της, θα έχει η Folli Follie σύμφωνα με
την άποψη του ιδρυτή και επικεφαλής του QCM Γκαμπριέλ Γκρέγκο. Μιλώντας στην «Κ», ο κ. Γκρέγκο
επισημαίνει πως ο λόγος που έχει βάλει την ελληνική εισηγμένη στο στόχαστρο δεν είναι «προσωπικός», αλλά
έρχεται έπειτα από λεπτομερείς έρευνες πολλών ετών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν σημαντικά θέματα τόσο
σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και κυρίως τις ταμειακές της ροές, καθώς και την ελεγκτική
της εταιρεία.
Οπως εξηγεί ο επικεφαλής της QCM, πριν από οκτώ χρόνια το fund του είχε θέσεις αγοράς (long) στη μετοχή
της Folli Follie, καθώς η αποτίμησή της ήταν άκρως ελκυστική. Ωστόσο, αναγκάστηκε στη συνέχεια να κλείσει
τις θέσεις του, καθώς άρχισε να βλέπει πως υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την εταιρική της δομή. Επειτα από
βαθιά έρευνα διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε σημαντικά προβλήματα τόσο στο μέτωπο των ταμειακών ροών όσο
και στο κομμάτι που αφορά τους ορκωτούς ελεγκτές.
«Γιατί μία μεγάλη εταιρεία όπως η Folli Follie αποφάσισε πριν από 2-3 χρόνια να αλλάξει ελεγκτική εταιρεία;»,
σημειώνει ο κ. Γκρέγκο. «Η Folli Follie είναι η μοναδική εισηγμένη που ελέγχει η Ecovis, τη στιγμή που μόνον
τέσσερις εισηγμένες, άνω του 1 δισ. σε μέγεθος, σε όλη την Ευρώπη, ελέγχονται από ελεγκτική που στο
χαρτοφυλάκιό της έχει μόνο μία εισηγμένη», υπογραμμίζει. Το χαμηλότερο κόστος δεν αποτελεί μια επαρκή
εξήγηση, σύμφωνα με τον κ. Γκρέγκο. Αντίθετα, όπως επισημαίνει, εάν η FF Group επέλεγε μία μεγάλη
ελεγκτική εταιρεία όπως π.χ. η PwC, τότε θα βοηθούσε και την πορεία της μετοχής της στο χρηματιστήριο,
καθώς οι επενδυτές θα αποκτούσαν περισσότερη εμπιστοσύνη. Απαντώντας στις δηλώσεις του διευθύνοντος
συμβούλου του ομίλου FF Group κ. Γ. Κουτσολιούτσου ότι η εταιρεία του δέχεται επίθεση από κερδοσκόπους, ο
κ. Γκρέγκο απαντά πως το πρώτο πράγμα που ανέφερε στην έκθεσή του το QCM ήταν ότι έχει αρνητικές
καθαρές θέσεις (short) στη Folli Follie. Τα λογιστικά προβλήματα και τα προβλήματα των ταμειακών ροών
ακολουθούν χρόνια την εταιρεία, όπως επισημαίνει, και η QCM δεν είχε άλλη επιλογή. «Είναι απλά business»,
όπως τόνισε.
Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα εάν πραγματοποιεί έρευνα και σε κάποια άλλη ελληνική εισηγμένη ή μη, ο κ.
Γκρέγκο υπογραμμίζει ότι «πάντα επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε μία εταιρεία τη φορά και εγώ
προσωπικά δεν έχω τίποτα εναντίον των ελληνικών επιχειρήσεων γενικότερα. Αντίθετα είμαι θαυμαστής της
Ελλάδας».
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Καταγγελίες της Intralot στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για τις φήμες που «χτύπησαν» τη
μετοχή της
Σε καταγγελία/αναφορά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε η Intralot. Σε ανακοίνωση που
εξέδωσε η εταιρεία αναφέρει πως, σε σχέση με την παρατηρηθείσα υπερβολική διακύμανση της τιμής της
μετοχής, η Intralot επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η σημερινή διακύμανση της τιμής τής μετοχής είναι
αναιτιολόγητη, «καθότι δεν υποστηρίζεται από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου ή
οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ή γεγονός και, κατά την εκτίμησή μας, οφείλεται σε ανυπόστατες φήμες».
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων, με στόχο την προάσπιση της
φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της έναντι τέτοιων ανυπόστατων φημών και την υπεράσπιση των συμφερόντων
της και των επενδυτών της.
Συγκεκριμένα, «πέραν των ανωτέρω και για λόγους πληρότητας», η Intralot επισημαίνει τα εξής:
«- Η εταιρεία μας συνολικά ακολουθεί μία απόλυτα διαφανή πολιτική ενημέρωσης των ελεγκτικών αρχών, των
μετόχων και του επενδυτικού κοινού, γενικότερα. Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας και του ομίλου
περιγράφονται αναλυτικά και με απόλυτη διαφάνεια στις πρόσφατα δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου, στα ενημερωτικά δελτία, στις παρουσιάσεις των επενδυτών, καθώς και σε όλα τα
στοιχεία που έχουμε γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό και είναι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
– Η Intralot έχει πρόσφατα υποβληθεί σε επιπρόσθετους και εκτεταμένους ελέγχους των οικονομικών στοιχείων
της, στο πλαίσιο των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνται από το διεθνές τραπεζικό σύστημα για την
έκδοση εταιρικών ομολόγων στη διεθνή αγορά.
– Οι εταιρείες του ομίλου υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους, στο πλαίσιο των διεθνών
διαγωνισμών διεκδίκησης και υλοποίησης μακροχρόνιων έργων στο εξωτερικό, που διενεργούνται από
κρατικούς φορείς και αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση της χρημοτοοικονομικής φερεγγυότητας
του ομίλου και στη δυνατότητα να πραγματοποιεί έγκαιρα τις απαιτούμενες σημαντικές επενδύσεις».
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Εθνική Τράπεζα: Η ελληνική βιομηχανία ανεβάζει ταχύτητα την επόμενη πενταετία
Η διαμόρφωση μίας εικόνας σταδιακής ανάκαμψης της ελληνικής βιομηχανίας προκύπτει από τους δείκτες
συγκυρίας, όπως η βιομηχανική παραγωγή και οι δείκτες εμπιστοσύνης, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής
Τράπεζας. Η νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει
στον εντοπισμό των κινητήριων δυνάμεων που τροφοδοτούν αυτήν την τάση και στην εκτίμηση της
μελλοντικής δυναμικής τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι οι
ελληνικές βιομηχανίες έχουν ήδη εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο ανόδου, με τις αυξητικές τάσεις στον βαθμό
χρήσης του παραγωγικού δυναμικού να οδηγούν σε άνοδο των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
Συνέχεια…
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Η ισχυροποίηση των δεικτών της ελληνικής βιομηχανίας αποτυπώνει τις βελτιούμενες συνθήκες ζήτησης για
τα ελληνικά προϊόντα (αύξηση κύκλου εργασιών κατά 3,4% το 2017 από 0,2% το 2016), κυρίως στις αγορές
του εξωτερικού (7% το 2017 από 1,5% το 2016). Ως συνέπεια, η αύξηση της ζήτησης οδήγησε σε άνοδο του
ποσοστού χρήσης της παραγωγικής δυναμικότητας της ελληνικής βιομηχανίας (capacity utilization) στο 68%
το 2017 από το χαμηλό του 64% το 2015.
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Πάιατ: “Στρατηγικός ο ρόλος της ναυτιλίας στην ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων
Ελλάδας-ΗΠΑ”
Η ελληνική ναυτιλία είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας-ΗΠΑ. Το μέγεθος της
ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, για το οποίο ο ελληνικός λαός είναι
δικαιολογημένα υπερήφανος, τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης 8
Μαΐου σε γεύμα στην ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, παρουσία δεκάδων Ελλήνων εφοπλιστών.
Τόνισε ακόμη ότι η ναυτιλιακή κοινότητα συμβολίζει τις απεριόριστες δυνατότητες του ελληνικού λαού και
βοηθά να διατηρηθεί η παγκόσμια οικονομία ανοιχτή, δυναμική και ελεύθερη.
Στη συνέχεια ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε στους τομείς που μπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Ένας τομέας είναι η ενέργεια, στον οποίο οι ΗΠΑ ελπίζουν, όπως είπε, να δουν ενισχυμένη διμερή συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής στρατηγικής όπου η Ελλάδα θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος
που θα φέρει διαφορετικές πηγές ενέργειας στην Ευρώπη.
Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτή την ενεργειακή στρατηγική,
διευκολύνοντας την παράδοση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις σας σε πλοία
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμβάλλουν στην προώθηση των προτεραιοτήτων μας για να
διασφαλίσουμε ότι οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας θα έχουν μια ποικιλία επιλογών προμήθειας,
τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης.
Επίσης εξήρε το ρόλο των δεξαμενοπλοίων των Ελλήνων εφοπλιστών που διευκολύνουν την ανάπτυξη των
αμερικανικών εξαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, μια στρατηγική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες
Πολιτείες, συμπλήρωσε.
Τέλος ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή αμερικανική παρουσία στα Ποσειδώνια, στο πρόγραμμα
SelectUSA που ενημερώνει για τα φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ σε
ξένους επενδυτές, αλλά και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου οι ΗΠΑ είναι τιμώμενη χώρα.
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Καθησυχαστικός ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Στο Ραδιόφωνο 24/7 μίλησε σχετικά με την υπόθεση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Χαράλαμπος Γκότσης. και εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός.
«Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κινδυνεύει από την υπόθεση. Δεν έχει κινδυνεύσει από άλλα χειρότερα γεγονότα με
πολλές εταιρείες. Εμείς ξεκινήσαμε τη δική μας έρευνα για αυτήν την υπόθεση που έχει διεθνείς προεκτάσεις. Από τη μια
ζητήσαμε μέχρι αύριο να οριστεί μια τρίτη (ανεξάρτητη ελεγκτική) εταιρεία και να μας δώσει ένα πόρισμα. Παράλληλα
ζητήσαμε το ίδιο το fund να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε», ανέφερε ο καθηγητής και σημείωσε ότι για
όλα αυτά τα βήματα υπάρχει χρονικός προσδιορισμός, κάνοντας λόγο για ζήτημα ημερών.
«Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν πρόκειται να προστατέψουμε κάποιον που έχει παραβεί τον νόμο»,
υπογράμμισε ο κ. Γκότσης και δεσμεύτηκε ότι θα αποδοθεί στην υπόθεση άπλετο φως και ότι «αν υπάρξουν ευρήματα τα
οποία θα ειναι επιβαρυντικά, θα υπάρξουν κυρώσεις. «Έχουμε το προσωπικό που μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιεσδήποτε

εξελίξεις», κατέληξε.
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ΔΕΗ: Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη - Απόσχιση κλάδων
λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ
Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού
δυναμικού της ΔΕΗ
Ανακοίνωση
Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 07.05.2018 :
Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ των
κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες εταιρείες που θα
ιδρυθούν σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018.
Την επικύρωση της επιλογής της «ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές
εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα
εισφερθούν στις νέες εταιρείες.
Την ανάθεση του έργου του συμβούλου απόσχισης στην «Pricewaterhouse Business Solutions».
\
Την πρόσληψη
της «HSBC Bank» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο της ΔΕΗ για τη διάθεση, μέσω διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ενδιαφερόμενο(ους) επενδυτή(ές) των νέων εταιρειών που θα σχηματιστούν και θα
εκμεταλλεύονται τους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης.
Την πρόσληψη της δικηγορικής εταιρείας «DLA PIPER UK LLP» ως το νομικό σύμβουλο που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ σε
όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αποεπένδυσης λιγνιτικής παραγωγής.
Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προτείνει εκ μέρους της ΔΕΗ και από κοινού με το
Ελληνικό Δημόσιο προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόσληψη της εταιρείας
«KPMG Advisors AE», ως Εντολοδόχο Παρακολούθησης (Monitoring Trustee), σύμφωνα με την πρόβλεψη του
Ν.4533/2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση %
-7,64%
21,99%
15,15%
11,28%
18,06%
-1,09%
17,44%
4,59%
-6,55%
5,91%
-5,02%
16,47%
-2,47%
-4,20%
3,41%
1,07%
9,19%
3,87%
-10,48%
-1,39%
5,15%
21,34%
-6,99%
15,65%
-55,00%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

1,94%
2,42%
11,15%
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