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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A’ A’ A’ A’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015    

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ    

ΑΝΟ∆ΟΣΑΝΟ∆ΟΣΑΝΟ∆ΟΣΑΝΟ∆ΟΣ    ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ    

 

 

o Επικυρώθηκε η συµφωνία αναδιάρθρωση̋ του τραπεζικού δανεισµού από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων τη̋ 4η̋ Μα˙ου 2015.  Η συµφωνία προβλέπει την κεφαλαιοποίηση δανείων ύψου̋ 

€ 58,6 εκ. και την αναδιάρθρωση των υπολοίπων δανείων. 

 

o Οι  πωλήσει̋ του Οµίλου από συνεχιζόµενε̋ δραστηριότητε̋ ήταν βελτιωµένε̋ κατά 2,3% στα 

€40,5 εκ., ενισχυµένε̋ από τι̋ ανοδικέ̋ πωλήσει̋ ψαριών (αύξηση 5,3%) που αντιστοιχούν στο 

90% των συνολικών πωλήσεων. Οι συνολικέ̋ πωλήσει̋ από συνεχιζόµενε̋ και πωληθείσε̋ 

δραστηριότητε̋ ανήλθαν σε €41,4 εκ. έναντι €43,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

o Οι λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ µειώθηκαν κατά € 2,6 εκ. (7,3%) έναντι του τριµήνου 2014, από € 36,1 

εκ. σε € 33,5 εκ. ενώ τα υπόλοιπα των πιστωτών πλην τραπεζών υποχώρησαν σε € 57,6 εκ., 

καταγράφοντα̋ µείωση €4,6 εκ. (7,4%) έναντι του τέλου̋ τη̋ χρήση̋ 2014.  

 

o Η ρευστότητα ενισχύθηκε περαιτέρω µε την αποεπένδυση τη̋ δραστηριότητα̋ του Οµίλου στην 

Τουρκία  και τι̋ θετικέ̋ ταµειακέ̋ ροέ̋ από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋.  Οι ελεύθερε̋ 

ταµειακέ̋ ροέ̋ (free cash flow) διαµορφώθηκαν σε € 6,1 εκ. και είναι βελτιωµένε̋ κατά € 1,6 εκ. 

Oι λειτουργικέ̋ ταµειακέ̋ ροέ̋ διαµορφώθηκαν σε € 2,8 εκ. έναντι €5,5 εκ. το τρίµηνο του 

2014. 

 

o Τα αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν µε µη επαναλαµβανόµενε̋ ζηµίε̋ ύψου̋ € 3 εκ. και από 

αρνητική επίδραση € 18,3 εκ. στην αποτίµηση των βιολογικών αποθεµάτων στην εύλογη αξία, 

έναντι τη̋ 31.12.2014, λόγω τη̋ µειωµένη̋ ανάπτυξη̋ ψαριών κατά την διάρκεια των 

χειµερινών µηνών βάσει του βιολογικού του̋ κύκλου. Εποµένω̋, τα καθαρά αποτελέσµατα σε 

επίπεδο Οµίλου ήταν ζηµίε̋ € 14 εκ. έναντι ζηµιών € 12,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρου̋ που αντιστοιχούν στου̋ µετόχου̋ τη̋ µητρική̋ ήταν 

αρνητικά € 14,2 εκ. έναντι αρνητικών € 12,6 εκ. το τρίµηνο του 2014. 

 

o Το µετοχικό κεφάλαιο τη̋ Εταιρεία̋ διαιρείται σε 63.697.153 κοινέ̋ ονοµαστικέ̋ µετοχέ̋ 

ονοµαστική̋ αξία̋ €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιε̋.  Τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών 

τη̋ µητρική̋ ανέρχονται την 31.3.2015 σε € 49,2 εκ., ενώ µετά από δικαιώµατα µειοψηφία̋ 

ανέρχονται σε € 39,8 εκ.  



Αθήνα, 29 Μα˙ου 2015    
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Ο κΟ κΟ κΟ κ....        Αντώνιο̋ Χαχλάκη̋, ∆ιευθύνων Σύµβουλο̋, δήλωσε :Αντώνιο̋ Χαχλάκη̋, ∆ιευθύνων Σύµβουλο̋, δήλωσε :Αντώνιο̋ Χαχλάκη̋, ∆ιευθύνων Σύµβουλο̋, δήλωσε :Αντώνιο̋ Χαχλάκη̋, ∆ιευθύνων Σύµβουλο̋, δήλωσε :    
    

“Με την έγκριση τη̋ αύξηση̋ κεφαλαίου τη̋ Εταιρεία̋ µε κεφαλαιοποίηση δανείων και τη̋ συµφωνία̋ 

αναδιάρθρωση̋ του υπολοίπου δανεισµού του Οµίλου από την Γενική Συνέλευση των µετόχων τη̋ 4η̋ Μα˙ου 

2015, σηµατοδοτήθηκε η έναρξη µια̋ διαδικασία̋ η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί έω̋ τι̋ 31.10.2015 

και να θέσει τι̋ νέε̋ βάσει̋ για την ενδυνάµωση τη̋ αξία̋ τη̋ Εταιρεία̋.  

 

Οι εξελίξει̋ αυτέ̋, µε τι̋ οποίε̋ επιτυγχάνεται η εξυγίανση τη̋ δοµή̋ των κεφαλαίων του Οµίλου και η 

µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστου̋, θα επιδράσουν θετικά στη βελτίωση τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ και 

την αύξηση τη̋ αποδοτικότητα̋ των διαθέσιµων πόρων, σε όλο το φάσµα τη̋ λειτουργία̋ του.  

 

Παραµένουµε σταθερά  προσηλωµένοι  στη συνεχή εξέλιξη τη̋ δραστηριότητά̋ µα̋, µε έµφαση στην 

καινοτοµία και στη διατήρηση τη̋ ηγετική̋ µα̋  θέση̋, µε πρὀόντα κορυφαία̋ ποιότητα̋. Η ΝΗΡΕΥΣ θα 

συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στι̋ εξελίξει̋ του κλάδου, στοχεύοντα̋ πάντοτε στην υγιή και 

αειφόρο ανάπτυξή του.” 


