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Αθήνα, 20 Μαΐου 2014
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014 - 31.03.2014 της
Ανώνυμης Εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού
του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της μεταφέρθηκε
στην κατηγορία Επιτήρησης, την 10.4.2012 σύμφωνα με την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.,
κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που
έληξε στις 31.12.2011 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της
Εταιρείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να
επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως
ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις
οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε με αύξηση του κύκλου εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2014, τόσο σε επίπεδο
μητρικής όσο και σε ενοποιημένο. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν αφενός μεν στην μητρική η βελτίωση
των εξαγωγών της, αφετέρου δε στον ενοποιημένο η αύξηση τόσο των εξαγωγών της θυγατρικής
Πανέλκο όσο και των πωλήσεων της θυγατρικής Sidma Bulgaria. Με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς η
στρατηγική του Ομίλου ΣΙΔΜΑ εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της ρευστότητας και η ανάπτυξη των
θυγατρικών του, με έμφαση στην αύξηση της των πωλήσεων εκτός Ελλάδος σε επίπεδο Ομίλου. Σήμερα
οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανέρχονται στο 35% των συνολικών πωλήσεων, αυξημένες κατά 5% σε σχέση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπλέον στα παραπάνω πλαίσια η ΣΙΔΜΑ διατηρεί ταμειακά
διαθέσιμα ύψους 12,4 εκ. ευρώ ενώ προσπαθεί διαρκώς να ελαττώνει τις ανάγκες της σε κεφάλαια
κίνησης μέσω της μείωσης των ημερών πίστωσης της πελατείας της, που έχουν ήδη βελτιωθεί κατά 5
ημέρες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Το υπόλοιπο του 2014 αναμένουμε πως θα είναι εξίσου δύσκολο με τις προηγούμενες περιόδους, καθώς
το κόστος της δημοσιονομικής προσαρμογής διαχέεται

στο σύνολο της οικονομίας. Εντούτοις, έχει

δημιουργηθεί η πεποίθηση, όπως απεικονίζεται και στο δείκτη οικονομικού κλίματος των τελευταίων
μηνών, ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος παρεμβάσεων και επίκειται πλέον η σταθεροποίηση της
οικονομίας. Ελπίζουμε το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στο εξωτερικό να
μεταφραστεί σε εισροή κεφαλαίων και στην έναρξη υλοποίησης έργων, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων.

