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1. 1. Σκοπός της μελέτης Σκοπός της μελέτης –– εξαγωγή εξαγωγή 
βασικών συμπερασμάτωνβασικών συμπερασμάτων

3
Ιανουάριος 2015



ØΕίναι οι ελληνικές επιχειρήσεις υπερμοχλευμένες;

ØΔιαφέρουν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες ανάλογα με το μέγεθος

των επιχειρήσεων;

ØΠώς έχει επηρεάσει η κρίση τα βασικά χρηματοοικονομικά τους μεγέθη;

Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα τα οποία δεχόμαστε με τη

μεγαλύτερη συχνότητα από συναδέλφους τόσο εσωτερικά στην Τράπεζα

Πειραιώς όσο και από αναλυτές εκτός Τράπεζας.
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Σκοπός της μελέτης

Ιανουάριος 2015



Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, εξετάζουμε μια σειρά δεικτών

κεφαλαιακής διάρθρωσης, ρευστότητας και κερδοφορίας από ένα εκτενές

δείγμα μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για το έτος 2007 (προ

κρίσης) και το 2012, χρονιά για την οποία πιστεύουμε ότι η κρίση ήταν στο

απόγειό της.

Σημείο αφετηρίας της ανάλυσής μας αποτελεί το γεγονός ότι η σύγκριση – είτε

διαχρονική (δηλαδή μεταξύ διαδοχικών ετών) είτε διαστρωματική (δηλαδή

ανάλυση των διαφορών των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε μια

δεδομένη στιγμή) – της μέσης τιμής κάποιων δεικτών είναι από αποσπασματική

έως και παραπλανητική (καθώς σε περιπτώσεις μη-συμμετρικών κατανομών ή

κατανομών με ακραίες παρατηρήσεις οι μέσοι όροι δεν είναι αντιπροσωπευτικοί).
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Σκοπός της μελέτης (Ι)
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Η βασική μας μεθοδολογική προσέγγιση συνίσταται στο ότι χρησιμοποιούμε

μη-παραμετρικές τεχνικές έτσι ώστε να παραστήσουμε διαγραμματικά

ολόκληρη την κατανομή των υπό εξέταση δεικτών, προβάλλοντας έτσι με

άμεσο τρόπο την πλήρη εικόνα ολόκληρου του δείγματος μας βασιζόμενοι

μόνο στα πρωτογενή δεδομένα, χωρίς την παρεμβολή καμίας εξωγενούς

παραδοχής.

Τέλος, χρησιμοποιούμε στατιστικούς μη-παραμετρικούς ελέγχους

υποθέσεων (Median Test και Kolmogorov-Smirnov Test) προκειμένου να

εντοπίσουμε αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα με το

μέγεθός τους ή διαφορές επιχειρήσεων του ιδίου μεγέθους σε διαφορετικές

χρονικές στιγμές.
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Σκοπός της μελέτης (ΙΙ)
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Στην ανάλυσή μας δόθηκε περισσότερο έμφαση στην κεφαλαιακή διάρθρωση των

επιχειρήσεων, καθώς πεδίο ενδιαφέροντός μας ήταν η εξέταση του επιπέδου δανεισμού ανά

μέγεθος επιχείρησης, τόσο σε σωρευτικό επίπεδο μέσω των δεικτών ξένα προς ίδια κεφάλαια

και ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό, όσο και σε τρέχον επίπεδο, μέσω του δείκτη

χρηματοοικονομικές δαπάνες προς λειτουργικά έσοδα.

Συγχρόνως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλυθεί πώς διαφοροποιείται το επίπεδο

ρευστότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και της κερδοφορίας. Για το σκοπό

αυτό εξετάζονται οι δείκτες γενικής ρευστότητας και καθαρού περιθωρίου κέρδους αντίστοιχα.

Το σύνολο των δεικτών αυτών, εκτιμούμε ότι μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της

χρηματοοικονομικής πορείας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, προκειμένου να εντοπίσουμε το βαθμό επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στην εγχώρια

επιχειρηματικότητα, όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, επιλέξαμε να εξετάσουμε τη

χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων σε δύο χρονικά στιγμιότυπα, το 2007 – έτος

προ κρίσης – και το 2012 – έτος βαθιάς ύφεσης.
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Διάρθρωση Κεφαλαίων, Ρευστότητα, Κερδοφορία

Ιανουάριος 2015



ØΌταν εξετάζουμε τα επίπεδα μόχλευσης των ελληνικών επιχειρήσεων (όπως αυτή

μετράται από τους δείκτες ξένα προς ίδια κεφαλαία και ίδια κεφαλαία προς συνολικό

ενεργητικό) διαπιστώνουμε ότι τόσο το 2007 όσο και το 2012 οι μικρές ελληνικές

επιχειρήσεις λειτουργούσαν με χαμηλότερα επίπεδα μόχλευσης.

ØΑντίθετα τόσο το 2007 όσο και το 2012 τα επίπεδα μόχλευσης μεσαίων και μεγάλων

επιχειρήσεων είναι παρόμοια.

ØΌταν συγκρίνουμε την εξέλιξη της μόχλευσης μεταξύ 2007 και 2012 παρατηρείται μια

σημαντική απομόχλευση και των τριών κατηγοριών –με ιδιαίτερη έμφαση στη μόχλευση

των μικρών επιχειρήσεων.
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Βασικά Συμπεράσματα: Κεφαλαιακή Διάρθρωση (Ι)
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Αναφορικά με το βαθμό δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, όπως θα

μπορούσε να αντανακλάται από την αναλογία των χρηματοοικονομικών δαπανών

στα λειτουργικά έσοδα των επιχειρήσεων, γενικώς διαπιστώνεται ότι :

ØΠαρουσιάζονται διαφορές ανάμεσα στην κατανομή του δείκτη ανάλογα με το

μέγεθος των επιχειρήσεων τόσο το 2007 όσο και το 2012.

ØΓια τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα μέσα επίπεδα κάλυψης των τόκων από

λειτουργικά έσοδα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ωστόσο οι γενικότερες κατανομές

έχουν μεταβληθεί.

ØΈνα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα είναι ότι ο βαθμός κάλυψης των

χρηματοοικονομικών δαπανών από λειτουργικά έσοδα ΔΕΝ έχει μεταβληθεί για τις

μεγάλες επιχειρήσεις μεταξύ 2007 και 2012.
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Βασικά Συμπεράσματα: Κεφαλαιακή Διάρθρωση (ΙΙ)
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Αναλύοντας τις κατανομές του καθαρού περιθωρίου κέρδους μεταξύ μικρών, μεσαίων

και μεγάλων επιχειρήσεων καταλήγουμε στα εξής:

ØΤα περιθώρια κέρδους των μικρών επιχειρήσεων διαφέρουν σημαντικά έναντι των

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

ØΑντίθετα, τα περιθώρια κέρδους των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων δε

διαφοροποιούνται ουσιαστικά ούτε το 2007, ούτε το 2012.

ØΣυγκρίνοντας τα περιθώρια κέρδους μεταξύ 2007 και 2012 παρατηρούμε μια

σημαντικά μετατόπιση των κατανομών των ελληνικών επιχειρήσεων προς τα

αριστερά (δηλαδή προς μικρότερα ή και αρνητικά περιθώρια) και στις τρεις κατηγορίες

επιχειρήσεων.
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Βασικά Συμπεράσματα: Κερδοφορία
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Στο θέμα της ρευστότητας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο λόγο κυκλοφορούντος

ενεργητικού προς βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

ØΤα επίπεδα ρευστότητας το 2007 δε διαφοροποιούνταν αισθητά ανάλογα με το

μέγεθος της επιχείρησης. Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά της ρευστότητας είχαν

διαφοροποιηθεί σημαντικά στα τέλη του 2012.

ØΜεταξύ 2007 και 2012 τα επίπεδα ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

είχαν επιδεινωθεί σημαντικά.

ØΑντίθετα, τα επίπεδα ρευστότητας των μεγάλων επιχειρήσεων δε διαφοροποιούνται

μεταξύ 2007-2012.
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Βασικά Συμπεράσματα: Ρευστότητα 
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22. . ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία
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Πεδίο εξέτασης: όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την

ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ’08, εκτός των παρακάτω:

– Κ: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

– Ξ: Δημόσια διοίκηση και άμυνα ٠ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

– Τ: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών٠μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες

νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών - και υπηρεσιών - για ιδία χρήση

– Υ: Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

Πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος. Ως κριτήριο

διάκρισης επιλέχθηκε ο κύκλος εργασιών*:

• Μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών ≤ €10 εκ.)

• Μεσαίες επιχειρήσεις (€10 εκ.< κύκλος εργασιών ≤ €50 εκ.)

• Μεγάλες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών >€50 εκ.)

Πηγή άντλησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων: ICAP DATA.
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Μεθοδολογία

Ιανουάριος 2015

* Ακολουθώντας τα όρια για τον κύκλο εργασιών του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ (Commission 
Recommendation 2003/361/EC).



Στην ανάλυσή μας δόθηκε περισσότερο έμφαση στην κεφαλαιακή διάρθρωση των

επιχειρήσεων, καθώς πεδίο ενδιαφέροντός μας ήταν η εξέταση του επιπέδου δανεισμού ανά

μέγεθος επιχείρησης, τόσο σε σωρευτικό επίπεδο μέσω των δεικτών ξένα προς ίδια κεφάλαια

και ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό, όσο και σε τρέχον επίπεδο, μέσω του δείκτη

χρηματοοικονομικές δαπάνες προς λειτουργικά έσοδα.

Συγχρόνως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλυθεί πώς διαφοροποιείται το επίπεδο

ρευστότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και της κερδοφορίας. Για το σκοπό

αυτό εξετάζονται οι δείκτες γενικής ρευστότητας και καθαρού περιθωρίου κέρδους αντίστοιχα.

Το σύνολο των δεικτών αυτών, εκτιμούμε ότι μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της

χρηματοοικονομικής πορείας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προκειμένου να εντοπίσουμε το βαθμό επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στην

εγχώρια επιχειρηματικότητα, όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, επιλέξαμε να

εξετάσουμε τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων σε δύο χρονικά στιγμιότυπα,

το 2007 – έτος προ κρίσης – και το 2012 – έτος βαθιάς ύφεσης.
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Μεθοδολογία
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Εξεταζόμενοι χρηματοοικονομικοί δείκτες

Ιανουάριος 2015

Κεφαλαιακή διάρθρωση
- Ξένα προς ίδια κεφάλαια

- Ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό

- Χρημ/κές δαπάνες προς 
λειτουργικά έσοδα

Κερδοφορία

-Καθαρό περιθώριο 
κέρδους

Ρευστότητα
- Γενική ρευστότητα
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Τυπολόγιο των δεικτών
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Ξένα προς ίδια 
κεφάλαια

Σύνολο υποχρεώσεων

Ίδια κεφάλαια

Ίδια κεφάλαια προς 
ενεργητικό

Ίδια κεφάλαια

Ενεργητικό

Χρημ/κές δαπάνες 
προς λειτ/γικά

έσοδα (%)

Χρηματοοικονομικές δαπάνες

Πωλήσεις + λοιπά λειτουργικά έσοδα

Γενική ρευστότητα
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις

Καθαρό περιθώριο 
κέρδους (%)

Καθαρά κέρδη προ φόρων

Πωλήσεις + λοιπά λειτουργικά έσοδα
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Επιλογή δείγματος

16.746
14.923

1.475
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Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchΙανουάριος 2015

Επεξεργασία δείγματος επιχειρήσεων: απομονώθηκαν οι επιχειρήσεις που:
– δεν είχαν διαθέσιμο κανένα χρηματοοικονομικό στοιχείο από τις λογιστικές καταστάσεις,

– παρουσίαζαν αρνητικά ίδια κεφάλαια,

– δεν παρουσίαζαν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό του προσωπικού,

– δεν εμφάνιζαν κύκλο εργασιών,

– δεν είχαν διαθέσιμα στοιχεία για το κόστος πωληθέντων.

Για την επιλογή του τελικού δείγματος επιχειρήσεων, απαλείφτηκαν οι ακραίες τιμές των δεικτών και

επιλέχθηκαν τα κάτωθι όρια:

•Ξένα κεφάλαια προς ίδια: (0-20]

•Ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό: (0-1]

•Χρηματοοικονομικές δαπάνες προς λειτουργικά έσοδα: (0-20]

•Γενική ρευστότητα: (0-5]

•Καθαρό περιθώριο κέρδους [-50 – 50].

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το τελικό δείγμα των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε ως εξής:



Παρουσιάζουμε τις kernel κατανομές των επιχειρήσεων ανά μέγεθος και ανά εξεταζόμενο

αριθμοδείκτη τα έτη 2007 και 2012. Προχωρώντας την ανάλυσή μας ένα βήμα παραπάνω, κάνουμε

στατιστικούς μη παραμετρικούς ελέγχους υποθέσεων προκείμενου να εντοπίσουμε αν υπάρχουν

διαφορές στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων ανά μέγεθος, αλλά και πόσο αυτή ενδεχομένως να

διαφοροποιείται στο πέρασμα του χρόνου – δηλαδή το 2007 σε σχέση με το 2012.

Τα tests που χρησιμοποιούμε είναι το Median Test και το Kolmogorov-Smirnov Test*:

με το Median Test ελέγχουμε αν δύο ανεξάρτητα δείγματα προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

διάμεσο ή όχι (2-sided test):

Ηο = η διάμεσος μεταξύ των δύο δειγμάτων είναι ίδια

Η1 = η διάμεσος μεταξύ των δύο δειγμάτων είναι διαφορετική

με το Kolmogorov-Smirnov Test εξετάζουμε αν μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων υπάρχουν

διαφορές στη θέση (την κεντρική τάση), στη διασπορά, στην ασυμμετρία κ.λπ. ή όχι (2-sided test):

Ηο = η κατανομή μεταξύ των δύο δειγμάτων είναι ίδια

Η1 = η κατανομή μεταξύ των δύο δειγμάτων είναι διαφορετική
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Στατιστική προσέγγιση

Ιανουάριος 2015
*Siegel S. and Castellan N. J, Jr. (1988), Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, Second edition, McGraw-Hill 
International Editions, Statistics Series, McGraw-Hill Book Company, Singapore. 



3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
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Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research

Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 
(στατ. σημαντικότητα 5%)

Median
Kolmogorov-

Smirnov
2007

Μικρές-μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2012
Μικρές-μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2007-2012
Μικρές απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
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Ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research

Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 
(στατ. σημαντικότητα 5%)

Median
Kolmogorov-

Smirnov
2007

Μικρές-μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2012
Μικρές-μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2007-2012
Μικρές απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
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Χρηματοοικονομικές δαπάνες προς λειτουργικά έσοδα

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research

Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 
(στατ. σημαντικότητα 5%)

Median
Kolmogorov-

Smirnov
2007

Μικρές-μεσαίες δέχομαι απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω

2012
Μικρές-μεσαίες δέχομαι απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω

2007-2012
Μικρές δέχομαι απορρίπτω
Μεσαίες δέχομαι απορρίπτω
Μεγάλες δέχομαι δέχομαι
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Γενική ρευστότητα

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research

Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 
(στατ. σημαντικότητα 5%)

Median
Kolmogorov-

Smirnov
2007

Μικρές-μεσαίες δέχομαι απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες δέχομαι δέχομαι
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2012
Μικρές-μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι απορρίπτω

2007-2012
Μικρές απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μεγάλες δέχομαι δέχομαι
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Καθαρό περιθώριο κέρδους

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research

Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 
(στατ. σημαντικότητα 5%)

Median
Kolmogorov-

Smirnov
2007

Μικρές-μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2012
Μικρές-μεσαίες δέχομαι απορρίπτω
Μικρές-μεγάλες δέχομαι απορρίπτω
Μεσαίες-μεγάλες δέχομαι δέχομαι

2007-2012
Μικρές απορρίπτω απορρίπτω
Μεσαίες απορρίπτω απορρίπτω
Μεγάλες απορρίπτω απορρίπτω



4. Παράρτημα4. Παράρτημα
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Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 2012

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 2012

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, 2012

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 2007

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 2007

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, 2007

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μικρές επιχειρήσεις, 2007 και 2012

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μεσαίες επιχειρήσεις, 2007 και 2012

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Μεγάλες επιχειρήσεις, 2007 και 2012

Ιανουάριος 2015 Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank ResearchMedian Test: Yates’s Continuity Correction
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Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή
ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση,
ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη,
ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη
δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή
αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο
παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των
πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την
αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των
επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει
αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική
ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η
Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες.
Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο
λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β)
Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ)
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού
διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή
μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι
προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι
προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή
ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα
έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική
νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν.
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