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Η εταιρία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ µε ∆ελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «Κατά το πρώτο τρίµηνο 
του 2005 η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συνέχισε την επιτυχή πορεία της στην αγορά του αυτοκινήτου και 
της µοτοσικλέτας, επιτυγχάνοντας αύξηση της κερδοφορίας της και των οικονοµικών της µεγεθών. 
 
Οι ταξινοµήσεις αυτοκινήτων SUZUKI κατά το πρώτο τρίµηνο του 2005, ανήλθαν σε 2.695 µονάδες, 
µέγεθος που αντιστοιχεί σε µερίδιο αγοράς 3,5%. Οι πωλήσεις µοτοσικλετών SUZUKI ανήλθαν σε 599 
µονάδες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συνολικές ταξινοµήσεις καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο 
τρίµηνο του 2005, σηµείωσαν µείωση της τάξης του 4,3%. Ιδιαίτερη επιτυχία παρουσίασε το νέο µοντέλο 
SWIFT, οι προ-κρατήσεις για το οποίο υπερέβησαν τις 850 µονάδες, ενώ η εκτίµηση της εταιρείας είναι 
ότι οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τις 3.000 µονάδες. Η άφιξη του νέου µοντέλου του 
Grand Vitara και του ανανεωµένου JIMNY αναµένεται να ενισχύσουν σηµαντικά τις πωλήσεις και τη θέση 
της εταιρείας στην αγορά.  
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο τρίµηνο του 2005 ανήλθε σε € 36,8 εκατ. 
παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε τα € 42,2 εκατ. του 2004. Αντίθετα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
σε € 3,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,9% σε σχέση µε τα 2,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 
του 2004. Σηµαντική αύξηση κατά € 11,1 εκατ. παρουσίασαν και οι καθαρές ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν σε € 25,6 εκατ. ενώ η αντίστοιχη αύξηση 
των ενοποιηµένων λειτουργικών ταµειακών ροών ήταν € 12,6 εκατ., ανήλθαν δε σε Euro 25,9 εκατ. 
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 71,8%.  
 
Οι δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2005-31/03/2005 τόσο της Εταιρείας όσο και 
οι ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας αποκαλύπτουν την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση. 
 
 Στα πλαίσια του π.δ. 350/1985 το ∆Σ της Εταιρείας ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκκρεµούν οι από 22.10.1998 και 14.2.1999 αγωγές µετόχων 
µειοψηφίας που εκπροσωπούν το 2,56% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, περί ακυρώσεως, για 
τυπικούς λόγους (µη αναγνώριση πληρεξουσιότητας), των από 25.10.1996 και 24.3.1997 αποφάσεων 
της Γενικής Συνελεύσεως µε τις οποίες αποφασίσθηκε η εισαγωγή της εταιρείας µε αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου στο ΧΑ, καθώς και περί αναγνωρίσεως του ανυπόστατου της από 30.9.1969 Γενικής 
Συνελεύσεως της εταιρείας η οποία αποφάσισε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Σηµειώνουµε ότι οι 
αγωγές δεν έχουν αποζηµιωτικό χαρακτήρα και απλά αιτούνται την ακύρωση των Γενικών Συνελεύσεων. 
Η αναγνώριση του ανυπόστατου της Γενικής Συνελεύσεως του έτους 1969, λόγω δήθεν υπογραφής των 
πρακτικών χωρίς να συνέλθουν σε συνεδρίαση οι τότε µέτοχοι, ουδεµία έχει συνέπεια για την εταιρεία, 
αφού ουδεµία από τις πολυάριθµες µεταγενέστερες Γενικές Συνελεύσεις (από το 1969 και µέχρι σήµερα) 
έχει προσβληθεί ως άκυρη (πλην των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων των ετών 1996 και 1997). Άλλωστε 
έχει παρέλθει η εκ του νόµου προθεσµία προσβολής των Γενικών Συνελεύσεων µέχρι και το έτος 2003 
(διετία). Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συµµετοχής της µειοψηφίας στις Γενικές 
Συνελεύσεις των ετών 1996 και 1997 ήταν 3,24% (και 2,56% µετά την εισαγωγή στο ΧΑ) κατά συνέπεια 
δεν θα µπορούσε να έχει καταψηφίσει τις εν λόγω αποφάσεις, αφού η πλειοψηφία που απαιτείται εκ του 
νόµου είναι 66,67% και παρόντες στην Γ.Σ πέραν της µειοψηφίας, ήταν το 96,76%, ποσοστό που ψήφισε 
υπέρ της εισαγωγής στο ΧA. Όσον αφορά την ακυρότητα των Γενικών Συνελεύσεων δεν πιθανολογείται η 
αποδοχή της σχετικής αγωγής µε βάση την µέχρι σήµερα αποδεικτική διαδικασία. Στην απίθανη 
περίπτωση κατά την οποία θα γινόταν δεκτή, η εταιρεία θα προχωρούσε άµεσα στην τυπική επικύρωση 
των αποφάσεων. Οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις δεν αναµένεται να συζητηθούν προ των αρχών του 
έτους 2007, ήτοι µετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των µαρτυρικών καταθέσεων η οποία βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Εκτίµηση της ∆ιοικήσεως είναι ότι οι αγωγές δεν θα ευδοκιµήσουν.  
 
Η εταιρεία Cadillac Hellas Α.Ε., θυγατρική κατά 98% της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., έχει αναλάβει την 
αποκλειστική διανοµή των αυτοκινήτων Cadillac, Chevrolet και Hummer στη χώρα µας, στα πλαίσια της 
αναδιάρθρωσης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, των λειτουργιών της General Motors. Η Cadillac Hellas 
δηµιούργησε, στη Λεωφόρο Κηφισού το Cadillac Experience Center, που είναι µια πρωτοποριακή 
µονάδα πωλήσεων και τεχνικής εξυπηρέτησης των αυτοκινήτων General Motors Βορείου Αµερικής. 
Επίσης, στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν ακόµη δύο σηµεία πώλησης στη Λ. Κηφισίας και στη Λ. 
Συγγρού και σύντοµα θα δραστηριοποιείται και στην Θεσσαλονίκη.  
 
Τον Ιανουάριο του 2005 η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε απέκτησε το 25% της εταιρίας Alpan Electroline Ltd 
συµµετέχοντας σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η συµµετοχή στην Alpan Electroline έγινε στα 



πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε στην αγορά της Κύπρου µε την 
εκτίµηση ότι αποτελεί πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και στον τοµέα του αυτοκινήτου.»  
 
 
 


