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Λ I A N E M Π O P I O Y
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΚΟΠΙΑ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Την επέκταση σε Βουλγαρία, Αλβανία και Σκόπια περιλαμβάνει
ο προγραμματισμός της Ηλεκτρονικής Αθηνών για τα επόμενα
δύο χρόνια. Στόχος της εταιρείας είναι σε μεσο-μακροπρόθεσμο
επίπεδο να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήδη έχει δρομολογηθεί και το άνοιγμα τρίτου
καταστήματος στη Σερβία, αλλά και την Κύπρο. Οι επενδύσεις
που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται να φτάσουν τα 20 εκατ.
ευρώ. Για το 2008 η εταιρεία εμφάνισε στο σύνολό της θετικά αποτελέσματα
τόσο στην εικόνα όσο και στις οικονομικές της επιδόσεις. Ο τζίρος ενισχύθηκε σε επίπεδο ομίλου κατά 25%, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 7,5%,
ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αναμενόμενη μείωση κατά 7,5%, λόγω
της ενοποίησης με τη θυγατρική στη Σερβία. Μέσα στη χρονιά που πέρασε και
με μια εκτεταμένη επικοινωνιακή καμπάνια, η Ηλεκτρονική Αθηνών άλλαξε
την εταιρική της ταυτότητα υιοθετώντας το όνομα Ηλεκτρονική (electroniki) με
νέα γραφή και νέο σήμα, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την έντονη παρουσία της στην ελληνική περιφέρεια, και υποδηλώνοντας τις προθέσεις της
για ουσιαστική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές υπό τη σκέπη ενός ενιαίου
brand. Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη νέα της ταυτότητα είναι η
πρωτοπορία, η έμφαση στη τεχνολογία, η ανάπτυξη της οικολογικής της διάστασης και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 1.000 ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

MOTOROLA AURA: ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ
Μόνο από το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός θα διατίθεται από τις 8 Δεκεμβρίου το συλλεκτικό Motorola AURA (1.000 αριθμημένα τεμάχια), το κινητό
που έχει χαρακτηριστεί ως συνώνυμο του εκλεκτού design και της premium
αισθητικής. Με βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα την κυκλική οθόνη, το AURA
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και κρύσταλλο ζαφείρι 62 καρατίων, υλικά που διακρίνονται για την εξαιρετική τους ανθεκτικότητα. Συνολικά, το Motorola Aura αποτελείται από 700 διαφορετικά μέρη, τα οποία στην
πλειονότητά τους είναι προσαρμοσμένα με το χέρι για να εξασφαλίζουν την
άψογη λειτουργία του. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της κατασκευής του είναι
η περιστροφή του πληκτρολογίου γύρω από την οθόνη, η οποία γίνεται με τη
βοήθεια ενός εξαιρετικού ελβετικού μηχανισμού που αποτελείται από 200
τμήματα υψηλής ακριβείας. Ένα μέρος αυτού του μηχανισμού είναι ορατό
στην πίσω όψη της συσκευής, για να μπορεί ο κάτοχος να έχει την πρωτόγνωρη εμπειρία του.

Ψιθυρίζεται...
• Πτώση μέχρι και 20% παρουσιάζουν μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και σούπερ μάρκετ το τελευταίο πεντάμηνο του 2008. Και
το 2009 αναμένεται ακόμα δυσκολότερο
για τις περισσότερες από αυτές..

• ELBISCO: ΜΕ 25,07%
Η Ε.ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Στο 25,07%, από 15,16%, ανήλθε το ποσοστό
της αντιπροέδρου της Elbisco, κας Έλενας
Φιλίππου-Κουμαντάρου, μετά από γονική
παροχή ποσοστού 9,91% της μητέρας της,
Δήμητρας Φιλίππου. Αναλυτικότερα, η κα.
Δήμητρα Φιλίππου, σύζυγος του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου της Elbisco, κ. Κυριάκου Φιλίππου, και μέτοχος της εταιρείας με
ποσοστό 9,91%, προχώρησε την Πέμπτη 4
Δεκεμβρίου 2008 στην παραχώρηση (γονική
παροχή) του συνόλου της συμμετοχής της στη
θυγατέρα της, κα. Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

• ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
FOLLI FOLLIE
Η Folli Follie παρουσιάζει τη νέα συλλογή αξεσουάρ και κοσμημάτων Christmas Wonderfly.
Μια περιορισμένη χριστουγεννιάτικη έκδοση με
πρωταγωνιστές τις πεταλούδες της σειράς
Wonderfly ντυμένες στο απόλυτα γιορτινό
χρώμα του κόκκινου. Τσάντες από βελουτέ νάιλον με παιχνιδιάρικες πεταλούδες προσκαλούν
σε ένα ιδιαίτερο στυλ για όλη την ημέρα.
Δημιουργίες από ασήμι συμπληρώνουν ιδανικά
τη συλλογή Christmas Wonderfly. Κοσμήματα
συνδυασμένα με charms, παιχνιδιάρικες κόκκινες πεταλούδες ή παθιασμένες καρδιές σε πρωτότυπα υλικά, όπως ασήμι, mother of pearl,
σμάλτο και rubber, δημιουργούν το απόλυτο
fashion statement αυτά τα Χριστούγεννα.

• ALAPIS: ΑΓΟΡΑ 820.000
ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Alapis, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
08/12/2008 προέβη, μέσω της Πειραιώς
ΑΕ.Π.Ε.Υ, σε αγορά 820.000 ιδίων μετοχών
της, με μέση τιμή κτήσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή
και συνολική αξία συναλλαγής 820.800,00
ευρώ.
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ΛΟΓΩ «ΓΚΡΙΖΩΝ» ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΚΑΕ: ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ
ΣΕ «UNDERWEIGHT» Η HSBC
Στην υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή των ΚΑΕ σε «underweight» από «equalweight»- και σε παράλληλη μείωση τιμής-στόχου στα 6 ευρώ από 14,1 ευρώ- προχώρησε η HSBC, όπως προκύπτει από σχετική έκθεση με
ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, ο οίκος προχώρησε σε καθοδική
αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για τα κέρδη ανά μετοχή των ΚΑΕ, κατά 14%
για το 2008, και κατά 40% για το 2009, ούτως ώστε να αντανακλά το επιδεινούμενο outloοk για τις θεμελιώδεις δραστηριότητες στον κλάδο των ταξιδίων, λόγω των «γκρίζων» προοπτικών για τον τουρισμό. Η HSBC χαρακτηρίζει
την Links of London «μη εντυπωσιακή», ενώ αναφέρει πως η Elmec επιδρά
αρνητικά στα κέρδη. Όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, το κυκλικό «outlook» για τον ελληνικό τουρισμό και την καταναλωτική δαπάνη στο λιανικό
εμπόριο είναι «θολό», και επομένως και οι δύο βασικοί βραχίονες των ΚΑΕ
αναμένεται να υποστούν πλήγμα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η μετοχή των
ΚΑΕ διαπραγματεύεται 9,6 φορές τα κέρδη ανά μετοχή του 2009.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Ελαφρώς μειωμένες παρουσιάζονται οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Οκτώβριο, αντίθετα με το Σεπτέμβριο που είχε καταγραφεί αύξηση του μεγέθους,
σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. Αναλυτικότερα,
οι συνολικές εξαγωγές αγαθών, προσαρμοσμένες στο ημερολογιακό έτος και
σε εποχιακούς παράγοντες, υποχώρησαν κατά 0,5% τον Οκτώβριο, στα 8,4
δισ. ευρώ. Σε μη προσαρμοσμένη βάση, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 1,4%, στα
89,7 δισ. ευρώ σε επίπεδο έτους. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές υποχώρησαν 3,5%, στα 68,7 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση, ενώ σε μη προσαρμοσμένη βάση σημείωσαν άνοδο 5,4%, στα 73,4 δισ. ευρώ. Το πλεόνασμα
εμπορικού ισοζυγίου της Γερμανίας παρουσιάζει διεύρυνση στα 16,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 15 δισ. ευρώ. Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών συρρικνώθηκε στα 15 δισ. ευρώ, από το αναθεωρημένο ανοδικά
μέγεθος των 15,4 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

ΚΑΘΕΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

SONY: ΚΟΒΕΙ 8.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε μείωση 8.000 θέσεων εργασίας προχωρά ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος
παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών για καταναλωτές, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με κάθετη υποχώρηση της ζήτησης προϊόντων του, αλλά και της κερδοφορίας του. Στόχος του ομίλου να εξοικονομήσει περί των 100 δισ. γεν (1,08
δισ. δολάρια) σε ετήσια βάση, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται -πέραν
της μείωσης θέσεων- και ο περιορισμός επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά
και η αποχώρηση από κλάδους οι οποίοι δεν θεωρούνται επικερδείς.
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