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ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ &  ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε την οικονοµική χρήση του 2007 επιτυγχάνοντας για 
δεύτερη συνεχή χρήση ιστορικά υψηλά σε πωλήσεις, κύκλο εργασιών και αποτελεσµάτων.  
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε € 441,2 εκατ. αυξηµένος κατά 8,4% σε σχέση µε τα € 
407,2 του 2006 ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 62,4 εκατ. σηµειώνοντας άνοδο 17,9% σε σχέση µε τα € 
52,9 εκατ. της προηγούµενης χρήσης. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε € 38,0 εκατ. 
σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,5% σε σχέση µε τα € 35,7 εκατ. του 2006.  
 
Τα καθαρά µετά φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 27,7 εκατ. αυξηµένα κατά 16,5% σε σχέση 
µε τα € 23,7 εκατ. του 2006. Το προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε € 0,25 
ανά µετοχή και είναι αυξηµένο κατά 50% σε σχέση µε το αντίστοιχο της χρήσης 2006. 
  
Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων SUZUKI οι οποίες ανήλθαν σε 15.051 µονάδες 
αποτελούν ιστορικό υψηλό, ενώ µε βάση τις ταξινοµήσεις η SUZUKI κατέκτησε µερίδιο αγοράς 
5,3% παρουσιάζοντας αύξηση 17,0% σε σχέση µε το αντίστοιχο µερίδιο αγοράς του 2006 και 
κατέλαβε την έκτη θέση µεταξύ όλων των κατασκευαστών στην ελληνική αγορά.  
 
Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2008 ολοκληρώθηκε η εξαγορά και ενσωµάτωση των 
δραστηριοτήτων λιανικής πώλησης αυτοκινήτων και του κλάδου ανταλλακτικών του Οµίλου 
Κοντέλλη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της συµφωνίας απόκτησης των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων της Γ. Κουλούρης Α.Ε.  
 
Ο Όµιλος εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ µε 55 σηµεία εξυπηρέτησης και 11 µάρκες (Suzuki, Opel, 
Ford, Volvo, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Cadillac, Corvette και Hummer), διαθέτει πλέον το 
µεγαλύτερο δίκτυο λιανικής πώλησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα και ένα από τα µεγαλύτερα 
στην ευρωπαϊκή αγορά.  
 
Συνολικά, το 2008, η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ µέσω των δραστηριοτήτων λιανικής και χονδρικής 
(Suzuki) αναµένεται να φτάσει τις 32.000 πωλήσεις αυτοκινήτων µε 11,5% µερίδιο στη συνολική 
αγορά αυτοκινήτου, µε κύκλο εργασιών ο οποίος αναµένεται να ξεπεράσει τα € 650 εκατ.  
 
 
 

Αθήνα, 26/03/2008 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


