
 
 

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

 

Αζήλα, Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2012 
 

Σην πιαίζην ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 01.01.2012 - 

31.03.2012 ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ΣΙΓΜΑ Α.Δ. (εθεμήο ε "Δηαηξεία"), θαη' εθαξκνγή ηεο 

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

ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ θαηεγνξία Δπηηήξεζεο, ηελ 10.4.2012 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 5.4.2012 απφθαζε ηνπ Γ.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 

Δηαηξείαο.  

 

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

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. 

 

Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο ε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ ΣΙΓΜΑ είλαη ε δηαηήξεζε 

ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηνλ θιάδν ηνπ, ζε κηα ζπξξηθλνχκελε εγρψξηα αγνξά, 

θαη ε κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ αλάπηπμε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ, πηζηεχνληαο φηη 

ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα ε αλάθακςε ζα έιζεη απφ ην εμσηεξηθφ. Η ζπλεηζθνξά ησλ 

ζπγαηξηθψλ ησλ Βαιθαλίσλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ήδε ζην 32% ηνπ 

ζπλφινπ, ελψ ζηφρνο γηα φιν ην 2012 είλαη λα θηάζεη ζην 36%, ήηνη λα απμεζεί θαηά 12%. 

 

Σπγρξφλσο ν Όκηινο ΣΙΓΜΑ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ηφζν ησλ Τξαπεδψλ φζν θαη 

ηεο πειαηείαο ηνπ ζεσξεί ζήκεξα σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηφρνο ηνπ ηελ δηαηήξεζε  

επαξθνχο  ξεπζηφηεηαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ν Όκηινο δηαηεξεί πςειά δηαζέζηκα, 

ελψ παξάιιεια δξνκνινγεί ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ησλ ηδηφθηεησλ αθηλήησλ ηνπ, ε 

νπνία ζα ηνπ εμαζθαιίζεη πξφζζεηε ξεπζηφηεηα θαη ζα κεηψζεη ηνλ δαλεηζκφ ηνπ. Δπίζεο 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

εκεξψλ πίζησζεο ηεο πειαηείαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

Τέινο, ε ΣΙΓΜΑ νινθιεξψλεη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ 

παλέισλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Ωξαηφθαζηξν, έξγν πνπ πξνβιέπεηαη λα ηεο απνθέξεη 

εηζφδεκα πεξίπνπ € 500 ρηι. ζε εηήζηα βάζε. Μειεηά επίζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 
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εθκεηάιιεπζε ησλ ινηπψλ αδεηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ έρεη εμαζθαιίζεη, γηα θσηνβνιηατθά 

πάξθα ζπλνιηθήο ηζρχο 2,5 ΜW. 

 


