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Η έκθεση της Lansdowne που «γκρέμισε» τις ελληνικές τράπεζες
Την έκθεση του κερδοσκοπικού fund, Lansdowne, που οδήγησε στη «βύθιση» των τραπεζικών μετοχών τον Οκτώβριο
πυροδοτώντας ανησυχίες για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το
Economistas.gr.
Το fund στην ανάλυση που παρουσίασε σε ξένους επενδυτές, εμφάνισε τις ελληνικές τράπεζες και τη ΔΕΗ για «κλείσιμο»,
ενώ την ίδια ώρα έχει «σορτάρει» εκατομμύρια μετοχές των τραπεζών και της ΔΕΗ. Οι διοικήσεις των τραπεζών κάνουν
λόγο για ανακρίβειες ακόμα και για κακόβουλες ενέργειες και εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά και να ζητήσουν
την επέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία,
η ανάλυση της Lansdowne στηρίζεται σε μια εντελώς λανθασμένη ερμηνεία σε δικαστική απόφαση. Σημειώνεται ότι μετά
την παρουσίαση της έκθεσης σε επενδυτές, η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών και της ΔΕΗ υποχώρησε κατά τη
διάρκεια του Οκτωβρίου κατά 1 δισ. ευρώ. H ανάλυση της Lansdowne παρουσιάστηκε σε περίπου 100 επενδυτές στις
αρχές Οκτωβρίου και τα στελέχη του fund αναλύοντας τις θέσεις τους, περιέγραψαν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι για...
«λουκέτο», καθώς θα χρειαστούν 7 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια, τη στιγμή που η (τότε) χρηματιστηριακή τους αξία ήταν 5,4
δισ. ευρώ πυροδοτώντας ένα ξεπούλημα των τραπεζικών μετοχών που θύμιζε... 2015. Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, ο Γενικός
Δείκτης υποχώρησε κατά 1,5% ενώ οι τράπεζες έχασαν 4% και την επόμενη ημέρα, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου,
πραγματοποιήθηκε «ξεπούλημα» των τραπεζών με τον δείκτη τους να υποχωρεί κατά 8,8% σκορπίζοντας έντονη ανησυχία
για την κατάσταση των τραπεζών και την προοπτική νέας ανακεφαλαιοποίησης. Η κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών
υποχρέωσε την κυβέρνηση σε έκτακτη σύσκεψη επισημαίνοντας κερδοσκοπικές κινήσεις, ενώ λίγες ημέρες μετά παρενέβη ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι «οι χρηματιστηριακές εξελίξεις του
τραπεζικού κλάδου τις προηγούμενες ημέρες δεν σχετίζονται με την υγεία των ελληνικών τραπεζών».

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς μέσα στον Οκτώβριο βρέθηκε να χάνει το 50% της αξίας της, η Eurobank βρέθηκε στο 27,2% , η Εθνική Τράπεζα στο -14,8% ενώ η μετοχή της Alpha Bank βρέθηκε να χάνει το 14,8%της αξίας της. Μέσα σε
λίγες ημέρες η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών μειώθηκε κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ!
Η έκθεση της Lansdowne
Αυτό που προκάλεσε την κατάρρευση των τραπεζών, ήταν ένα δισέλιδο, που έχει στη διάθεσή του το Economista.gr. Η
Lansdowne υποστήριξε ότι δικαστικές αποφάσεις άλλαξαν το καθεστώς των εγγυήσεων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι
τράπεζες να μην μπορούν από εδώ και πέρα να στραφούν εναντίων των εγγυητών για να διεκδικήσουν τις οφειλές, γεγονός
που –κατά την Lansdowne- αφορά δάνεια άνω των 40 δις. ευρώ που καλύπτονται από εγγυήσεις προκαλώντας νέες σοβαρές
απώλειες κεφαλαίων για τις τράπεζες που η Lansdowne εκτίμησε σε 6 δισ. ευρώ. Επιπλέον στην ανάλυση του fund,
παρουσιάζεται περίπου ως δεδομένη η χρεοκοπία της ΔΕΗ (!) εκτιμώντας ότι αυτό θα οδηγούσε σε πρόσθετες απώλειες 1
δισ. ευρώ για τις τράπεζες. Έτσι, όπως εκτίμησε, χρειάζονται επιπλέον 7 δισ. ευρώ μόνο για τα παραπάνω. Αναλυτικότερα η
Lansdowne παρουσίασε μια νομική υπόθεση, που σύμφωνα με πληροφορίες του Economistas αφορά την εταιρεία Πλάτων
Διαγνωστικό Κέντρο. Σύμφωνα με την παρουσίαση:
Συνέχεια…
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/ δανείου πρώην διοικητικό μέλος εταιρίας στράφηκε εναντίων τράπεζας ζητώντας να του επιστραφούν από
-2007: εγγυητής
την τράπεζα 179.000 ευρώ που είχε καταβάλει ως εγγυητής (προσωπική εγγύηση) για υποχρεώσεις της εταιρίας. Κατόπιν
- 2010: Το δικαστήριο (απόφαση 7899/2010) δικαιώνει τον εγγυητή. Η υπόθεση παραπέμπεται σε δεύτερο βαθμό.
- 2013: Το Εφετείο Θεσσαλονίκης (απόφαση 1620/2013) δικαιώνει επίσης, μερικώς, τον εγγυητή.
- 2014: Ο εγγυητής και η εταιρεία υποβάλλουν προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο (2 Φεβρουαρίου και 22 Αυγούστου
2014).
- 2016: Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του στις 13 Ιουνίου δικαιώνοντας πλήρως τον εγγυητή.
- 2018: Η νομική γνωμοδότηση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018 και δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από τον κ. Νικόλαο
Ρόκα, έναν πολύ σεβαστό καθηγητή του ελληνικού δικαίου, τα κείμενα των οποίων χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία
φοιτητών νομικών σε όλη τη χώρα.

Τα παραπάνω που σημειώνει στην ανάλυσή της η Lansdowne, οδηγούν: σε αδυναμία των τραπεζών να επιβάλλουν
συλλογικές εγγυήσεις από εγγυητές εταιρικών δανείων και καλύπτει τους εγγυητές που είναι μέτοχοι της εν λόγω
εταιρείας. Το fund τιμά ότι η απόφαση επηρεάζει εταιρικά δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18 δισ. ευρώ μπορεί
να είναι υποθέσεις όπως η παραπάνω προκαλώντας πρόσθετες ζημίες ύψους 6 δισ. ευρώ. Πριν καλά καλά τελειώσει η
παρουσίαση, οι επενδυτές ξεπουλούσαν όσο – όσο τις τραπεζικές μετοχές.
Κακόβουλη έκθεση γεμάτη ανακρίβειες
Η ανάλυση της Lansdowne θορύβησε τις διοικήσεις των τραπεζών, ενώ η κατάρρευση των μετοχών που ακολούθησε
δημιούργησε θέμα συστημικής ευστάθειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο 20ήμερο του Οκτωβρίου σημειώθηκαν
εκροές καταθέσεων αποτυπώνοντας την ανησυχία των πολιτών για την κατάσταση των τραπεζών. Έτσι αμέσως έθεσαν
την έκθεση στο «μικροσκόπιο». Αρχικά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα επιχειρήματα ενώ κανείς από τις νομικές
διευθύνσεις των τραπεζών δεν είχε ιδέα για απόφαση που ανέτρεπε το καθεστώς των εγγυήσεων για τις τράπεζες. Πολύ
γρήγορα βρήκαν τις σχετικές αποφάσεις και δεν πίστευαν στα μάτια τους: επρόκειτο για υπόθεση του 1997 όπου τότε, η
Τράπεζα Εργασίας, κάνοντας χρήση του νόμου απαίτησε και έλαβε από μέλος της διοίκησης του Θεραπευτηρίου Πλάτων,
ποσό 147.000 που είχε εγγυηθεί προσωπικό για υποχρεώσεις της εταιρίας. Το 2007 ο εγγυητής πράγματι προσέφυγε σε
δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη ζητώντας τα 147.000 ευρώ που είχε καταβάλει. Ωστόσο δεν τα ζητούσε από την τράπεζα
αλλά από την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι το δάνεια ήταν ευθύνη της εταιρείας και θα έπρεπε να του επιστρέψει το ποσό
που πλήρωσε στην τράπεζα για λογαριασμό της. Αυτή ήταν η υπόθεση που εξέτασαν τα δικαστήρια και πράγματι
δικαίωσαν τον εγγυητή επιβάλλοντας στην εταιρεία να του επιστρέψει το ποσό που είχε καταβάλει στην τράπεζα. Η
υπόθεση δεν είχε να κάνει με την τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα ή το καθεστώς των εγγυήσεων παρά μόνο με την
ενδοεταιρική σχέση εταιρείας - εγγυητή. Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε την οργή των διοικήσεων των τραπεζών που
μιλώντας στο Economistas.gr κάνουν λόγο για αδιανόητες ανακρίβειες και πιθανά για κακόβουλες ενέργειες δεδομένου ότι
η Lansdowne έχει προχωρήσει σε μεγάλες «ανοιχτές» πωλήσεις (δηλαδή έχει πουλήσει μετοχές που δεν κατέχει)
τραπεζικών μετοχών. Έτσι εξετάζουν όλες τις νομικές και θεσμικές δυνατότητες εναντίων της Lansdowne.
Πηγή: economistas.gr
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Μεγάλου: Nέες χορηγήσεις 3δις από την Τρ. Πειραιώς εντός του 2018
"Ο τραπεζικός τομέας είναι ένας από αυτούς με τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που άγγιξαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του από
τη σύνθεση και τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, τις εσωτερικές διαδικασίες, το λειτουργικό μοντέλο και την εταιρική
κουλτούρα.
Η Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτή την εξέλιξη. Υλοποιούμε στρατηγικό σχέδιο για την αποεπενδύση από μη αμιγώς
τραπεζικές δραστηριότητες και επεξεργαζόμαστε λύσεις για τη βελτίωση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω της μείωσης των
αναλαμβανόμενων κινδύνων".
Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ και μιλώντας στην γ΄ ημερίδα που πραγματοποιεί η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ για τη
διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, τα παραπάνω ανέφερε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
Ο Χ. Μεγάλου ανέφερε ότι στο 9μηνο 2018 η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων τα τελευταία τρίμηνα, έδωσε νέες χορηγήσεις 2 δισ. ευρώ.
"Είμαστε σε πορεία υλοποίησης εκταμιεύσεων 3 δισ. ευρώ εντός του 2018. Τα επόμενα τρίμηνα θα περάσουν σε θετική πιστωτική
επέκταση μετά από μια δεκαετία", είπε ο Χ. Μεγάλου. Όπως ανέφερε, με τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησής της (καταθέσεις +2
δισ. ευρώ από 1/1/2018, δείκτης δανείων προς καταθέσεις 91%, μηδενισμός ELA), η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να στηρίξει
έμπρακτα την οικονομία. Ο Χ. Μεγάλου είπε ότι το μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα βρίσκεται στα επαγγελματικά ταμεία.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γ. Χαντζηνικολάου, είπε ότι η αύξηση των αποθεματικών των ταμείων θα είναι καταλυτική για τη
χώρα μας καθώς θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μακροχρόνια στη μείωση του συνολικού
κόστους του εθνικού συστήματος συντάξεων.
"Οι δύσκολες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας ειδικά με τις δημοσιονομικές περικοπές, έχουν δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες
για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Πλάι στο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, που θα πρέπει να συνεχίσει να επιτελεί το
έργο του, θα πρέπει να προστεθεί ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων, ο οποίος αποτελεί πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια σε
όλο τον κόσμο".
Όπως είπε ο Γ. Χαντζηνικολάου, μέσω της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, πρωταγωνιστεί στο χώρο της επαγγελματικής
διαχείρισης κεφαλαίων και είναι συνειδητή στρατηγική της τράπεζας Πειραιώς να υποστηρίζει κάθε νέα πρωτοβουλία για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Μιλώντας στην ημερίδα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Δημήτρης Λιάκος, ανέφερε ότι μία από τις σημαντικότερες
μεταρρυθμίσεις ήταν αυτή που έγινε για τη συνολική αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
Όπως είπε ωστόσο, χρειάζονται διαρκείς παρεμβάσεις και διορθώσεις, ώστε να διορθωθούν εσωτερικές ατέλειες. Μία από αυτές είναι οι
εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για τις οποίες όπως είπε ο κ. Λιάκος είναι ειλημμένη απόφαση η μείωσή τους.
"Πρέπει να εξετάσουμε δέσμη κινήτρων για την ενίσχυση του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων, ως επικουρικού θεσμού στην
κοινωνική ασφάλιση. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς υγιές ασφαλιστικό σύστημα και αντίστροφα ασφαλιστικό σύστημα χωρίς ακμάζουσα
οικονομία".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μυτιληναίος: Αύξηση 23,6% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου
Αύξηση 23,6% στα καθαρά κέρδη εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίος στο εννεάμηνο του 2018.
Αναλυτικότερα, τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 117,7 εκατ. ευρώ έναντι 95,2
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,824 έναντι €0,666.
O Κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,084 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 3,2%.
Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 218,2 εκατ. ευρώ έναντι 205,1 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%.
Συνέχεια…
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* Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017 σε ενοποιημένη βάση, είχαν ενισχυθεί με το ποσό της αποζημίωσης που επιδίκασε
το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του RTB BOR που δεν αφορούσε κάποιον από τους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, το EBITDA ωφελήθηκε κατά €21,0 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν συνολικά
κατά €27,9 εκατ..
Τομέας Μεταλλουργίας
Ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε να καταγράφει ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2018, παρά τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και της
ενέργειας, αλλά και την αποκλιμάκωση των τιμών του Αλουμινίου στο Γ΄ τρίμηνο του έτους, καθώς οι συνεχείς επενδύσεις για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας συνεισφέρουν στην αυξημένη παραγωγικότητα και τον έλεγχο του κόστους.
Συνολικά στο πρώτο εννεάμηνο του 2018, ο δείκτης API της αλουμίνας κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 49% (+159$/t) από τη μέση τιμή
της ίδιας περιόδουτου 2017, καθώς επηρεάστηκε από σειρά γεγονότων που επέφεραν μειωμένη διαθεσιμότητα υλικού στο δυτικό ημισφαίριο.
Αντίστοιχα, η μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME διαμορφώθηκε στα $2.158/t σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ και τα premia των προϊόντων Αλουμινίου εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 21%.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, υλοποιείται στις εγκαταστάσεις στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, νέα μεγάλη επένδυση για την αύξηση της
παραγωγής και ποιοτήτων πλακών αλουμινίου για πελάτες υψηλότατων απαιτήσεων (γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κτλ.), ύψους €20εκ.
Επίσης, στις 23 Οκτωβρίου 2018, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε την εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε., που
δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων
τους, έναντι επίσης €20εκ.
Μέσω των ανωτέρω δυο επενδυτικών κινήσεων, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αυξάνει άμεσα την παραγωγή κολονών αλουμινίου από τους 120.000 στους
155.000 τόνους, μεγεθύνοντας έτσι τη συνολική της δυναμικότητα, με προοπτική διετίας να φτάσει τους 250.000 τόνους συνολικής παραγωγής.
Επίσης, αυξάνει την παρουσία της Εταιρείας στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες
της και αποκτά τεχνογνωσία στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου, με στόχο να γίνει μια πιο "πράσινη βιομηχανία".
Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου
Σημαντική ήταν η βελτίωση των επιδόσεων του Τομέα στο Γ’ Τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από την αύξηση της παραγωγής των μονάδων
Φυσικού Αερίου αλλά και την άνοδο της ΟΤΣ κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Συνολικά το εννεάμηνο του έτους
χαρακτηρίστηκε από μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω των ήπιων κλιματολογικών
συνθηκών. Η αυξημένη παραγωγή των Υδροηλεκτρικών σταθμών την ίδια περίοδο, συγκράτησε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα της τιμές ρεύματος
της χονδρικής αγοράς, εξέλιξη που ανεστράφη το 3ο τρίμηνο του έτους.
Στην αντιστροφή των ασθενών συνθηκών της ενεργειακής αγοράς του Α’ εξαμήνου, συντέλεσαν οι αυξημένες τιμές φυσικού αεριού λόγω
ανόδου της τιμής του Brent αλλά και οι υψηλές τιμές CO2. Oι μονάδες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διατηρήθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις από
πλευράς παραγόμενης ενέργειας, μεταξύ των ιδιωτών παραγωγών, διατηρώντας σταθερό το μερίδιο τους στην αγορά (8,9%). Σημειώνεται
επίσης ότι για το εννεάμηνο του 2018 δεν υπήρξε Μηχανισμός Αμοιβής Διαθεσιμότητας Ευελιξίας (ΑΔΙ), ο οποίος μηχανισμός έχει τεθεί σε ισχύ
για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.
Την 30.08.2018 η Εταιρεία έλαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ για νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό
αέριο, ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Λειβαδιάς Κυριακίου της ΠΕ Βοιωτίας.
Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο 2018, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Αιολικού Πάρκου "Α/Π ΠΕΤΑΛΑΣ” στην Αμφιλοχία, συνολικής
ισχύος 48 MW και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του. Η Εταιρεία έχει πλέον 171,5 MW ΑΠΕ σε λειτουργία.
Στην λιανική αγορά, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται πλέον και στο φυσικό αέριο, προσφέροντας συνδυαστικά πακέτα με ηλεκτρισμό.
Από πλευράς μεριδίου αγοράς, η Εταιρεία διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ιδιωτών παρόχων (μερίδιο αγοράς άνω του 4%), πρώτη
σε αριθμό πελατών, ξεπερνώντας τους 115,000 πελάτες. Η συνεργασία της Εταιρείας με τον Όμιλο ΟΤΕ ανανεώθηκε εξασφαλίζοντας ένα
πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των πελατών και παράλληλα ξεκίνησε η λειτουργία των δύο πρώτων ιδιόκτητων
καταστημάτων της Protergia σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών
\ του 2018 οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ανάλογα με το Α’ Εξάμηνο του 2018 με παράλληλη
Στο Γ’ Τρίμηνο
βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου.
Η Εταιρία συνεχίζει να εστιάζει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε
στοχευμένες αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες αξιοποιώντας το κύρος, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει. Παράλληλα, η
Εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το σχέδιο για επέκταση και ανάπτυξη στον τομέα έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων και
αποθήκευσης ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN.
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S&P 500: Μεγαλώνει η ανησυχία για την τεχνική εικόνα του
μεγαλύτερου δείκτη παγκοσμίως – O δείκτης πρέπει με κάθε τρόπο
να μείνει υψηλότερα των 2.640 – 2.650 μονάδων….
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Nearly half of US stocks are now down more than 20% from their 52week highs
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