Ανακοίνωση σύμυωνα με την παράγραυο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Αζήλα, Παξαζθεπή 31 Μαΐνπ 2013
Σην πιαίζην ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 01.01.2013 31.03.2013 ηεο Αλψλπκεο Εηαηξείαο ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εθεμήο ε "Εηαηξεία"), θαη' εθαξκνγή ηεο
παξ. 4.1.4.4. ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Χ.Α., ε Εηαηξεία γλσζηνπνηεί πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη
ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ θαηεγνξία Επηηήξεζεο, ηελ 10.4.2012
ζχκθσλα κε ηελ απφ 5.4.2012 απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Χ.Α., θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
3.1.2.5 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Χ.Α., επεηδή νη ινγηζηηθέο δεκίεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ζηηο
31.12.2011 είραλ δηακνξθσζεί ζε επίπεδν κεγαιχηεξν απφ ην 30% ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο
Εηαηξείαο.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.6 παξ. 1,4 θαη 6 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΧΑ νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο
κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζε θαζεζηψο θαλνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 πεξηπηψζεηο (α), (β), (γ), κεηά απφ αίηεζε
ηνπ εθδφηε θαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ.
Με αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ νινθιήξσζε ε ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ην πξψην ηξίκελν ηνπ
2013, θαζψο ε Ειιάδα ζπλερίδεη ηελ δχζθνιε δηαδηθαζία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.
Έπεηηα απφ ηξία θαη πιένλ ρξφληα χθεζεο ε Εηαηξεία δηαλχεη ην ηξίην ζπλερφκελν ηξίκελν
αλνδηθήο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ, έρνληαο κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα
θαη βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. Τα νθέιε αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηεο θαη ηνπ
ρακειφηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνο αληηζηάζκηζαλ ελ κέξεη ηε ζπλερηδφκελε χθεζε, φπσο
απηή απεηθνλίδεηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο πξντφλησλ ράιπβα.
Η ΣΙΔΜΑ βξίζθεηαη ζε ζπλερή πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο.
Σε απηά ηα πιαίζηα ε Εηαηξεία έρεη ήδε επηηχρεη κείσζε ησλ εκεξψλ πίζησζεο ηεο πειαηείαο
ηεο θαηά 16 εκέξεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Η Εηαηξεία επίζεο
δξνκνινγεί ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ησλ ηδηφθηεησλ αθηλήησλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ
εμαζθάιηζε πξφζζεηεο ξεπζηφηεηαο θαη κείσζεο ηνπ δαλεηζκφ ηεο.
Γηα ην ππφινηπν ηνπ 2013 αλακέλνπκε ηε ζπλέρηζε ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,
αλ θαη νη πξννπηηθέο αλάθακςεο ηεο Xψξαο έρνπλ βειηησζεί. Ειπίδνπκε ην ζεηηθφ θιίκα πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ Ειιάδα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα κεηαθξαζηεί ζε αχμεζε ηεο
ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ζηελ αξρή πινπνίεζεο έξγσλ, ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ. Η
δηαδηθαζία πάλησο πιήξνπο αλάθακςεο θαη επαλαθνξάο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηα δεδνκέλα
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δξαζηεξηφηεηα ηεο Εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ έρεη πεξηζψξηα ζπληνκφηεξεο βειηίσζεο. Σε
θάζε πεξίπησζε ε αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο γηα ηνλ Όκηιν
ΣΙΔΜΑ.

