
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 18/06/2008 εγκρίθηκαν οι οικονοµικές 
καταστάσεις χρήσης 2007, και παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 
2008 καθώς και οι προβλέψεις για το έτος 2008. 

Αποφασίσθηκε επίσης, η διανοµή µερίσµατος συνολικού ύψους € 9.893.100 ή € 0,25 ανά 
µετοχή, το οποίο είναι αυξηµένο κατά 50% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  ∆ικαιούχοι του 
µερίσµατος θα είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008, και ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος 
ορίστηκε η ∆ευτέρα, 23 Ιουνίου 2008, κατά συνέπεια, από την ηµέρα αυτή οι µετοχές της 
Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος. Ηµεροµηνία 
έναρξης καταβολής του µερίσµατος ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2008.  
 
• 1/1 – 31/03/2008 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, διαµορφώθηκε σε € 95,8 
εκατ. και τα κέρδη µετά φόρων ανήλθαν στα € 6,9 εκατ.  

Σε ενοποιηµένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 
ανήλθε στα € 115,7 εκατ. αυξηµένος κατά 18,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007 
και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 16,7 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2007.  

Σηµαντική αύξηση κατά 26,3% παρουσίασαν τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων που  ανήλθαν 
σε € 8,7 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη µετά φόρων ανήλθαν σε € 6,4 εκατ. παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 38,1% σε σχέση µε τα € 4,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2007.  

Η ενοποιηµένη καθαρή θέση ανήλθε στα € 124,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7% σε 
σχέση µε την καθαρή θέση των € 109,3 εκατ. του αντίστοιχου τριµήνου του 2007. 
 
• Πρόβλεψη της 31/12/2008 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για το έτος 2008 αναµένεται να διαµορφωθεί σε περίπου € 625 
εκατ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων να ανέλθουν σε περίπου € 40,0 εκατ.  

Τόσο τα αποτελέσµατα του 2007 όσο και αυτά του πρώτου τριµήνου του 2008, επιβεβαιώνουν 
τη στρατηγική για συνεχή ανάπτυξη του Οµίλου εταιρειών Σφακιανάκη µέσω εξαγορών αλλά και 
οργανικής ανάπτυξης στους βασικούς τοµείς δραστηριότητάς του στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη 
Βουλγαρία, τη ΠΓ∆Μ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Σε αυτά τα πλαίσια τον Φεβρουάριο του 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των 
δραστηριοτήτων λιανικής  (Ford, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia) και κλάδου ανταλλακτικών 
(Ford) του Οµίλου Κοντέλλη, τον Μαϊο του 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων της Γ. Κουλούρης Α.Ε (BMW) ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της 
συµφωνίας απόκτησης  της ERGOTRAK Α.Ε. (Linde, Case, Cummins, Hitachi, Compare, Ausa) 
από την S&B.   

 

Αθήνα, 18/06/2008 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 


