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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 

 
To 2008 εντάθηκαν τα προβλήματα στον κλάδο, που ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2007 και οφείλονταν στην 
υπερπαραγωγή –και άρα υπερπροσφορά- τσιπούρας. Η ραγδαία πτώση της τιμής του ψαριού όχι μόνο συμπίεσε δραστικά 
τα περιθώρια κέρδους, αλλά σε συνδυασμό με την πιστωτική στενότητα που επικράτησε λόγω της γενικότερης οικονομικής 
κρίσης, προκάλεσε παράλληλα, και έντονα προβλήματα ρευστότητας σε αρκετές εταιρείες του κλάδου. Σε αυτό το 
δυσμενές περιβάλλον, ο ΝΗΡΕΑΣ διατήρησε την ηγετική του θέση, έχοντας μάλιστα αναδιαρθρώσει έγκαιρα τον τραπεζικό 
του δανεισμό. 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TO 2008 
 
• Η υιοθέτηση μέτρων με στόχο τη μείωση του 

ρίσκου της κρίσης διατήρησε τη ρευστότητα 
αλλά επέδρασε στις πωλήσεις 

Λόγω της πτώσης της τιμής της τσιπούρας στα 
χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και της 
επακόλουθης κρίσης στον κλάδο, ο Όμιλος υιοθέτησε 
στρατηγική επιλεγμένων πωλήσεων και ισχυρής 
ρευστότητας.  Η στρατηγική βασίστηκε στην υιοθέτηση 
αυξημένων κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας για 
πωλήσεις ιχθυοτροφών / γόνου σε παραγωγούς, αλλά και 
στη μείωση των πωλήσεων εμπορευμάτων (τσιπούρας 
παραγωγής άλλων εταιριών) καθότι κρίθηκαν μη 
συμφέρουσες.  Ως επακόλουθο, οι πωλήσεις ανήλθαν στα €169,8 εκ., υπολειπόμενες κατά 20,8% του αντιστοίχου του 
2007 (€214,3 εκ.) και, σε συγκρίσιμη βάση, κατά 17,6%  μετά την αφαίρεση του κλάδου των ζαχαρωδών (είχε 
συνεισφέρει €8,3 εκ. στις πωλήσεις του 2007).  Ταυτόχρονα,  η μέση είσπραξη από εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκε κατά 
24% (από 160 ημέρες το 2007 σε 122 ημέρες το 2008) και οι απαιτήσεις περιορίστηκαν κατά €39,3 εκ (€79,9 εκ το 2008 
έναντι €119,2 εκ. το 2007).   
• Η υιοθέτηση μέτρων με στόχο τη μείωση του ρίσκου της κρίσης επηρέασε τις πωλήσεις, αλλά διατήρησε 

τo λειτουργικό περιθώριο  
Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στα προηγούμενα επίπεδα (13,5% από 14% πέρυσι) παρά τη  σημαντική 
αύξηση του κόστους πρώτων υλών και την εξαιρετικά πιεσμένη τιμή της τσιπούρας.  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν στα €30 εκ. (έναντι €36,3 εκ.το 2007) και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) στα €23 
εκ. (έναντι €30 εκ. πέρυσι).  Η συνεχής βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κατά τη τελευταία 4ετία οφείλεται σε μέτρα 
μείωσης του κόστους και κέρδη από παραγωγικότητα 
λόγω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.  
• Αρνητική επίδραση στα καθαρά κέρδη από 

φορολογικούς ελέγχους και συνδεδεμένη 
εταιρία  

Τα καθαρά αποτελέσματα  επιβαρύνθηκαν με €2,3 εκ. 
από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους για τις χρήσεις 
2005-2007 και κατά € 0,87 εκατ. λόγω των  ζημιών που 
παρουσίασε στο 2008 η συνδεδεμένη εταιρία Marine 
Farms ASΑ (η Νηρεύς ελέγχει το 30,2% της εταιρίας). Τα 
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηρίας του 
Ομίλου ανήλθαν στα €0,3 εκ έναντι €10,4 εκ. το 2007. 
To Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την μη διανομή 
μερίσματος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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• Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού 
Το πρώτο τρίμηνο του 2008 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ομολογιακού 
δανείου ύψους € 90 εκ με περίοδο χάριτος 2 ετών.  Ο μακροχρόνιος δανεισμός ανέρχεται στο 75% του συνολικού έναντι 
56,5% πέρυσι.  Η αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στόχευε στην εξασφάλιση ισχυρής ρευστότητας. Για τα 
2 επόμενα χρόνια οι συνολικές αποπληρωμές κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων ανέρχονται στα €20,2 εκ., όταν,   
αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι €29,6 εκ.   Επιπροσθέτως, μετατράπηκαν 38,551 ομολογίες, αξίας 
€376,643 (από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007), σε 83,569 νέες μετοχές. 
• Αγορά ιδίων μετοχών 
Αγοράστηκαν 22,390 ίδιες μετοχές προς €47,271 τον Απρίλιο του 2008 . 
• Συγχώνευση με KEGO 
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την KEGO.  Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €16,5 εκ και τα δικαιώματα μειοψηφίας 
μειώθηκαν κατά €15,6 εκ.  Η υπεραξία ενισχύθηκε κατά €0,9 εκ. και οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 11,8 εκ.  Ο κλάδος των 
αγροπτηνοτροφικών, με ίδια κεφάλαια €8,6 εκ., αποσχίστηκε από την KEGO και εισφέρθηκε στην 100% θυγατρική KEGO 
AGRI. 
 
Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΣΕ: 
 
“ Το 2008 υπήρξε μια ιδιαίτερα επώδυνη χρονιά για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Στην κατακόρυφη πτώση της τιμής 
της τσιπούρας, ήρθε να προστεθεί και η διεθνής οικονομική κρίση, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η πιστωτική 
στενότητα και η αύξηση των επιτοκίων.  Οι παραπάνω παράγοντες όχι μόνο οδήγησαν σε δραστική επιδείνωση των 
οικονομικών επιδόσεων όλων των εταιρειών του κλάδου, αλλά επίσης, σε ορισμένες από αυτές, προκάλεσαν έντονα 
προβλήματα, απειλώντας ακόμη και τη βιωσιμότητά τους. 
Μέσα σ’ αυτό το δυσμενέστατο περιβάλλον, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ κατάφερε να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τη 
ρευστότητά του και ακολουθώντας μια πολύ προσεκτική πολιτική πιστώσεων απέφυγε να επιβαρυνθεί με υψηλές 
επισφαλείς απαιτήσεις.  Παράλληλα, προχώρησε σε κινήσεις αναδιάρθρωσης και περιορισμού του κόστους, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα της λειτουργίας του και να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι πολιτικές αυτές, άρχισαν 
ήδη να αποδίδουν καρπούς μέσα στην εξεταζόμενη οικονομική χρήση και οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 16 εκ.  
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιδρούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που προκάλεσαν τα 
τόσο σημαντικά προβλήματα κατά την προηγούμενη χρονιά.  Ωστόσο, οι ιχθυοκαλλιέργειες ανήκουν στους ελάχιστους 
εκείνους κλάδους που η ζήτησή τους δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τη γενικότερη οικονομική κρίση.  Επιπλέον, 
πεποίθησή μας είναι ότι σε έναν κλάδο που οι τιμές κινούνται κυκλικά, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, μετά από μια περίοδο 
πτώσης, ακολουθεί η φάση της ανάκαμψης. 
Η Διοίκηση του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και με υπευθυνότητα δρα προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από τη δυσμενή συγκυρία. Παράλληλα όμως, δεν σταματά να σχεδιάζει και να υλοποιεί 
αναπτυξιακές κινήσεις που ενισχύουν τον Όμιλό μας και τον ετοιμάζουν να εκμεταλλευθεί τις προοπτικές του κλάδου μόλις 
επέλθει ανάκαμψη.  Ξεκινήσαμε την καλλιέργεια  νέων ειδών ψαριών, επεκτείναμε τις δραστηριότητες στο εξωτερικό με 
την παραγωγή νωπού ψαριού στην Ισπανία, θέσαμε σε λειτουργία πρότυπο κέντρο γεννητικής ειδών ιχθυοκαλλιέργειας και 
νέα μονάδα προπάχυνσης και δημιουργούμε διαμετακομιστικό κέντρο στο Μιλάνο και γραφεία αντιπροσωπείας στις μεγάλες 
ευρωπαϊκές αγορές.   Στόχος μας είναι το τέλος της κρίσης να βρει τον Όμιλο ΝΗΡΕΑ υγιή, ανταγωνιστικό , πρωτοπόρο και 
έτοιμο να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις παρούσες ανακατατάξεις.” 
  
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ   
 
• Οι πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων 

ιχθυοκαλλιέργειας και κτηνοπτηνοτροφίας που παράγει 
ο Όμιλος ανήλθαν στα €112 εκ. έναντι €134,2 εκατ. 
πέρυσι.  Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην 
πτώση της τιμής της τσιπούρας κατά 17%, η οποία 
επηρέασε αρνητικά τον κλάδο. Οι πωλήσεις των 
εμπορευμάτων ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα 
παραγωγής άλλων εταιριών)   περιορίστηκαν επειδή 
κρίθηκαν μη συμφέρουσες. Παράλληλα, οι πωλήσεις 
γόνου σε παραγωγούς ήταν περιορισμένες. Ως 
αποτέλεσμα, οι συνολικές πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 
ανήλθαν στα €121 εκ. (έναντι €141 εκ. το 2007).  

• Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών μειώθηκαν κατά €15,9 
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εκ. λόγω της υιοθέτησης αυστηρότερων μέτρων είσπραξης.   
• Οι πωλήσεις από τα λοιπά προϊόντα (εξοπλισμός ιχθυοκαλλιέργειας , αγροπτηνοτροφικά προϊόντα) ανήλθαν στα €21 

εκ. και ήταν σταθερές, σε συγκριτική βάση, εξαιρουμένης της συνεισφοράς (€8,3   εκ.) του κλάδου των ζαχαρωδών ο 
οποίος επωλήθη.    

• Οι εξαγωγές ανήλθαν στα €103,3 εκατ. και αποτελούν το 
61% των συνολικών πωλήσεων έναντι 55% το 2007.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
• Οι επενδύσεις κατά το 2008 ανήλθαν στα €16,3 εκ. έναντι 

€73,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007.   
• Μετά την σημαντική επέκταση των προηγουμένων δύο 

ετών, ο Όμιλος υιοθέτησε τη στρατηγική των επιλεκτικών 
επενδύσεων στο πλέον κερδοφόρο τομέα παραγωγής 
γόνου.  Κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία μία νέα 
χερσαία μονάδα προπάχυνσης παραγωγικής δυναμικότητας 15 εκ. τεμαχίων γόνου 10 γρ. στην Εύβοια. Η 
δυναμικότητα της ισπανικής μονάδας γόνου 10 γρ. αυξήθηκε περισσότερο από 30%, ενώ διπλασιάστηκε η 
δυναμικότητα του ιχθυογεννητικού σταθμού στην Τουρκία.  Ο Όμιλος διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής γόνου 10 γραμ. 
(2 στην Ελλάδα και 1 στην Ισπανία) και 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

• Επί πλέον, ολοκληρώθηκε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και πληροφόρησης με την εγκατάσταση του 
προγράμματος Hyperion. 

• Ο ΝΗΡΕΑΣ εφαρμόζει το επιχειρηματικό του πρόγραμμα με εστίαση στις κύριες δραστηριότητές του, τη διεθνή 
επέκταση και τη μείωση του κόστους παραγωγής.  Το πρόγραμμα παραγωγής επιλεγμένων αυγών και η χερσαία 
παραγωγή γόνου 10 γραμ., έχουν στόχο τη μείωση του χρόνου παραγωγής και, κατ’ επέκταση, του κόστους 
παραγωγής και των απαιτουμένων κεφαλαίων.  Επειδή το πρόγραμμα του Ομίλου είναι πενταετές, δεν θεωρείται ότι 
δημιουργείται ανάγκη αναθεώρησής του λόγω των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών. 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
• Έχουν εξασφαλισθεί οι αγορές βασικών πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου με 

συμβόλαια προθεσμιακών αγορών και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ο κίνδυνος της μεταβολής της τιμής.  Για το 
υπόλοιπο του 2009, οι τιμές  πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές αναμένεται να είναι ελαφρά μειωμένες σε σχέση με 
το 2008.   

• Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων έχει αντισταθμιστεί κλιμακωτά με προθεσμιακά συμβόλαια μέχρι το ποσό των 
€97,5 εκ. – το ύψος της αντιστάθμισης κρίνεται ικανοποιητικό, δεδομένου ότι για το ποσό των €50 εκ. υπάρχει 
εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου και το ποσό των €20 εκ. ( το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο) έχει σταθερό 
επιτόκιο.   

• Ο Όμιλος θεωρεί ότι η παρούσα οικονομική κατάσταση θα επηρεάσει λιγότερο τη ζήτηση για το λαβράκι και την 
τσιπούρα από τη ζήτηση για ανταγωνιστικά προϊόντα και άλλα είδη αλιείας, λόγω των προσιτών τους τιμών και της 
υψηλής διατροφικής τους αξίας.   

• Ο ΝΗΡΕΑΣ εστιάζει στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και  στην αύξηση της παραγωγικότητας και υιοθετεί, 
σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, στρατηγική διασφαλισμένων πωλήσεων, μειωμένων επενδύσεων και αυξημένης 
ρευστότητας.   

• Για το 2009, πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση του ισολογισμού και των ταμιακών ροών, με τη βελτίωση του 
κόστους από τη συγκέντρωση των μονάδων σε μεγάλα πλήρως καθετοποιημένα ιχθυοπαραγωγικά πάρκα, τη μείωση 
των αναλώσεων των ιχθυοτροφών και τον περιορισμό των δαπανών διαχείρησης.   

• Παρά τις βραχυχρόνιες δυσκολίες στον κλάδο και την οικονομία, οι μακροχρόνιες προοπτικές παραμένουν εξαιρετικές 
και αναμένονται θετικές εξελίξεις όταν αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.   

 
ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Ο ΝΗΡΕΑΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, παράγει σε 3 χώρες (Ελλάδα, 
Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει ηγετικές θέσεις σε όλα τα προϊόντα του:  ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές. Είναι πλήρως 
καθετοποιημένος με 64 ιχθυοτροφεία, 6 γεννητικούς σταθμούς, 3 μονάδες προ-πάχυνσης, 1 ερευνητικό κέντρο, 1 κέντρο 
γεννητικής, 16 συσκευαστήρια, 2 μονάδες επεξεργασίας, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών και εταιρία παραγωγής  εξοπλισμού 
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Στοιχεία Ισολογισμού
Ενεργητικό

εκ. € 2008 2007 2006
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 293,27 221,13 150,95
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 231,16 308,56 188,30
Σύνολο Ενεργητικού 524,43 529,69 339,24

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

εκ. € 2008 2007 2006
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 168,27 176,12 122,19
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 217,47 151,55 101,71
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 138,69 202,02 115,34
Σύνολο Υποχρεώσεων 356,16 353,57 217,05

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 524,43 529,69 339,24

Στοιχεία Αποτελεσμάτων

εκ. € 2008 2007 2006
Πωλήσεις Βιολογικών Αγαθών 112,0 134,24 99,02
Πωλήσεις μη Βιολογικών Αγαθών 57,8 80,02 62,47
Σύνολο Πωλήσεων 169,8 214,26 161,48
Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία 
Βιολογικών Αποθεμάτων 160,80 159,58 123,86
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 
(EBITDA) 29,91 36,30 27,26
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων (EBIT) 22,95 30,04 20,15
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (EBT) 9,78 20,35 14,54
Μείον (Φόροι) -8,65 -5,42 -5,61
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από Φόρους 1,13 14,93 8,92
Μέτοχοι Εταιρείας 0,32 10,36 9,05
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,81 4,57 -0,12
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - σε € 0,0058 0,225 0,224

ιχθυοκαλλιεργειών.  Ο Όμιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και κατέχει, στην Ελλάδα, την 1η θέση στον τομέα τροφίμων σε 
εξαγωγές.   
Ο ΝΗΡΕΑΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης και  είναι πιστοποιημένος με ISO 9001: 
2000, ISO 14001: 2004 και ISO 22000: 2005. 
Πρόσθετη πληροφόρηση για την Εταιρία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της   www.nireus.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ        
 
Κα. Μαρία Κωτσοβού, Υπεύθυνη Σχέσεων με Επενδυτές Ομίλου    +30 210 66 98 335 m.kotsovou@nireus.com 
Κα. Κωνσταντίνα Παναγιωτάκη , Βοηθός Σχέσεων με Επενδυτές   +30 210 66 98 373    k.panagiotaki@nireus.com 
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Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2009:  Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009  
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  1ου Εξαμήνου 2009:  Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2009:  Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 
 

Σημείωση :  Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε απευθείας με email για τα νέα της Εταιρίας στείλτε 
μήνυμα στο irodpt@nireus.com 

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης 

Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται μελλοντικές εκτιμήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις και παρατηρήσεις σύμφωνα με τους 

αντικειμενικούς στόχους και τη στρατηγική του Ομίλου, καθώς και τα αποτελέσματα εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα του 

περιβάλλοντος και λοιπούς παράγοντες κινδύνου. Παρά όλα αυτά, εκ φύσεως, αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται σε γενικές και ειδικές 

υποθέσεις, αβεβαιότητες και συγκυρίες. Υπάρχει ο κίνδυνος οι εκτιμήσεις αυτές να μην εκπληρωθούν. Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών να 

μην στηριχθούν αποκλειστικά σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις, καθώς διάφοροι παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση 

των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις μπορούν να επηρεασθούν ειδικά από 

συντελεστές, όπως οι διακυμάνσεις στις τιμές των ψαριών και στις τιμές των πρώτων υλών, η  επίδραση του ανταγωνισμού στους τομείς των 

δραστηριοτήτων του Ομίλου, οι αλλαγές σε οικονομικές, θεσμικές και τεχνολογικές συνθήκες. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι 

πλήρης. Στηριζόμενοι σε μελλοντικές εκτιμήσεις για τη λήψη αποφάσεων, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω, καθώς και 

άλλους αστάθμητους παράγοντες και γεγονότα. 
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