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Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε θετικά το πρώτο εξάµηνο του 2008 και ενίσχυσε τη 
θέση της στην αγορά του αυτοκινήτου και της µοτοσικλέτας.   
 
Σε µία αγορά όπου οι ταξινοµήσεις αυτοκινήτων, το πρώτο εξάµηνο του 2008, παρουσίασαν 
µικρή κάµψη της τάξης του 0,3% οι ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki 
αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αντίστοιχα θετικά 
διακυµάνθηκε και το µερίδιο αγοράς  των καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 2%, µε βάση τις ταξινοµήσεις, το οποίο διαµορφώθηκε σε 5,3% έναντι 
5,2% κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007. 
 
Οι συνολικές ταξινοµήσεις µοτοσικλετών Suzuki το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε 
4.660 µονάδες σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2007. Σηµαντική αύξηση παρουσίασε επίσης και το µερίδιο αγοράς των µοτοσικλετών 
Suzuki κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 της τάξης του 37,2%, το οποίο διαµορφώθηκε σε 
9,3% σε σχέση µε το 6,7% του 2007.  
 
Σε ενοποιηµένο επίπεδο κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου 
ανήλθε στα € 261,6 εκατ., και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης στα € 68,6 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,2% και 3,2% αντίστοιχα σε σχέση µε το 2007. Αντίστοιχα 
ανοδικά κινήθηκαν και τα µετά φόρων κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,8%, τα 
οποία ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι € 15,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007.  
 
Στα οικονοµικά µεγέθη της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008, 
έχουν ενσωµατωθεί οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης αυτοκινήτων Ford, Volvo, Fiat, Alfa 
Romeo & Lancia, που προήλθαν από την εξαγορά του κλάδου λιανικής και ανταλλακτικών 
από τον Όµιλο ΚΟΝΤΕΛΛΗ καθώς και οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης αυτοκινήτων 
BMW που προέρχονται από την ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. 
 
Τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2008 επιβεβαιώνουν την δυναµική παρουσία 
και ανάπτυξη του Οµίλου εταιρειών Σφακιανάκη που σήµερα απασχολεί περί τα 1.600 άτοµα 
προσωπικό, και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την ΠΓ∆Μ, την  Αλβανία και  
την Κύπρο. 
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