
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 
 
 
Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 20/06/2007 παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα του 2006, τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2007 καθώς και οι 
προβλέψεις για το έτος 2007. 
  
•  1/1 - 31/12/2006 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2006 διαµορφώθηκε σε € 235,6 εκατ. και το µικτό κέρδος 
εκµετάλλευσης σε € 66,9 εκατ. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 39,3 εκατ., 
διατηρώντας το περιθώριο µικτού κέρδους σε 28,4%, που αντιπροσωπεύει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά του κλάδου. Η  καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 105,8 εκατ.  
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,3% σε σχέση µε την καθαρή θέση των € 78,8 εκατ. του  2005. 
Σε ενοποιηµένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε στα € 407,2 εκατ., και το µικτό 
κέρδος εκµετάλλευσης στα € 112,0 εκατ. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  € 35,7 
εκατ., ενώ η ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας στα € 102,0 εκατ.  
 
•  1/1 – 31/03/2007 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2007, διαµορφώθηκε σε € 74,9 
εκατ. και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης διαµορφώθηκε στα € 20,3 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν στα € 9,1 εκατ. Η  καθαρή θέση της εταιρείας ανήλθε στα € 115,0 εκατ.  
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,2% σε σχέση µε την καθαρή θέση των € 87,0 εκατ. του 
αντίστοιχου τριµήνου του 2006. 
 
Αντίστοιχα καλή εξέλιξη παρουσιάζουν τα µεγέθη και σε ενοποιηµένο επίπεδο. Ο κύκλος 
εργασιών του Οµίλου ανήλθε στα € 97,4 εκατ., και το µικτό κέρδος εκµετάλλευσης στα € 28,2 
εκατ. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  € 6,9 εκατ. Η ενοποιηµένη καθαρή θέση 
της εταιρείας ανήλθε στα € 109,3 εκατ. 
 
•  Πρόβλεψη της 31/12/2007 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για το έτος 2007 αναµένεται να διαµορφωθεί σε περίπου  € 450 
εκατ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων να ανέλθουν σε περίπου € 37,5 εκατ. Να σηµειωθεί ότι 
µε την απορρόφηση των εταιρειών λιανικής (Opel, Ford, Cadillac, Volvo και BMW) από την 
Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. αναµένονται σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας µέσα στην επόµενη 
τετραετία. 
 
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 20/06/2007 µεταξύ άλλων ελήφθησαν οι 
παρακάτω αποφάσεις: 
 
1. ∆ιανοµή µερίσµατος συνολικού ύψους € 6.581.250 ή € 0,50 ανά µετοχή, αυξηµένο κατά 
100% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  
 
2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µη διανεµηθέντων 
κερδών χρήσεως 2006 κατά  € 7.634.250 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των  µετοχών κατά 
€ 0,58, από € 0,92 σε € 1,50 ανά µετοχή. Στη συνεχεία µείωση της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών από € 1,50 σε € 0,50 ανά µετοχή και διανοµή δωρεάν µετοχών µε αναλογία 2 νέες για 
κάθε 1 παλιά. 
 
3. ∆ιάθεση 84.900 δωρεάν µετοχών στο προσωπικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των 
συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών, που θα προέλθουν από την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006. 
 
 
 
 

Αθήνα, 20/06/2007 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 


