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SPRIDER STORES: ΣΤΑ 21,88 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν στο εννεάμηνο του 2007 τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) της Sprider Stores
και ανήλθαν σε 15,06 εκατ. ευρώ έναντι 2,58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα
κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 21,88 εκατ. έναντι 5,35
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)
ανήλθαν σε 20,50 εκατ. ευρώ έναντι 3,94 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2006. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε 25,84 εκατ. ευρώ έναντι 8,39 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου
εννεαμήνου του 2006. Σημαντική αύξηση κατά 39,4% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών και ανήλθε σε 80,13 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 57,49
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου στο εννεάμηνο
του 2007 ανήλθαν σε 45,00 εκατ. ευρώ έναντι 28,05 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2006, αυξημένα κατά 60,4%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 56,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 48,8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω αποτελέσματα περιλαμβάνονται και έκτακτα
αποτελέσματα αφενός από την πώληση του EXPO ATHENS και του καταστήματος Sprider Store στη Ανθούσα και από την πώληση ακινήτου που ανεγείρει ο
όμιλος στη Βουλγαρία και αφετέρου από τη διακοπή λειτουργίας και εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας Megathlon Hellas A.E. Οι παραπάνω ενέργειες
συνεισέφεραν στα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2007 συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κέρδος προ φόρων ύψους 13,59 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΤΕΛΟΥΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο Σ. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE
Τη διακοπή της συνεργασίας της με τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, κ.
Σπύρο Μαυρόγαλο, έκανε γνωστή η Cosmote, σύμφωνα με το νόμο
3556/2007 (άρθρο 3, παρ.1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21), την απόφαση
1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον νόμο 3340/2005 και
την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Μαυρόγαλος αποχώρησε από την εταιρεία ύστερα από παραμονή έξι ετών σε αυτήν. Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmote, ευχαρίστησε τον κ. Σ. Μαυρόγαλο για τη συνεισφορά του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία για το μέλλον.

Ψιθυρίζεται...
• Με γρήγορους ρυθμούς «τρέχει» η νέα
επένδυση της Κλουκίνας Λάππας στα
βρεφικά, ενώ πηγές αναφέρουν πως το
concept Folli Follie Baby μπορεί σύντομα
να έλθει και στη χώρα μας.

• SATO ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Σε πώληση μετοχών της εταιρείας Sato προχώρησαν οι κ. Γ. Σαλάχας, Ν. Κατσαΐτης, Κ.
Καρακώστας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο κ. Γεώργιος
Σαλάχας, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά
καθήκοντα προέβη την 15η/10/07 σε πώληση
5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Sato
συνολικής καθαρής αξίας 18.800 ευρώ και την
16η/10/07 σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας
19.200 ευρώ. Επίσης, ο κ. Νικόλαος
Κατσαΐτης, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά
καθήκοντα, προέβη την 16η/10/07 σε πώληση
2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Sato
συνολικής καθαρής αξίας 7.800 ευρώ.

Ζητούνται
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
για περιοδικό του τένις
Προϋποθέσεις:
• Δημοσιογραφική εμπειρία
• Γνώση του αθλητικού χώρου
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η επίγνωση
του χώρου του τένις στην Ελλάδα.

Αποστολή βιογραφικών στο mail:
tennis@direction.gr
ή στο fax: 210-7713343

DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ A.E.: ΦΩΚΙΔΟΣ 26, 115 26 AΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.77.12.400, FAX: 210.77.85.097, e-mail: direction@direction.gr • EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 350€

21

