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Ενημέρωση αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τις 
πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε. 

 
 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2016 
 

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2403/29.06.2016 επιστολή της) και 
στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3340/10-05-2005 και του άρθρου 2 
παρ. 2 (ια) της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
αναφορικά με τις επιπτώσεις για τον Όμιλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από τις πρόσφατες 
οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία «Μαρινόπουλος Α.Ε.», ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: 

α) Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 
30.06.2016 διαμορφώνεται ως ακολούθως (εξαιρουμένων τόκων και δικαστικών 
εξόδων): 

30.06.2016 (ποσά σε εκ. €) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2,41 2,84  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0,14  0,14  

ΣΥΝΟΛΟ 2,55  2,98  

 
Τα αντίστοιχα μεγέθη στις 30.06.2015 διαμορφώνονταν ως ακολούθως: 
 

30.06.2015 (ποσά σε εκ. €) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4,82  7,84  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0,38  0,38  

ΣΥΝΟΛΟ 5,20  8,22  

 

Προς διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου μας προβήκαμε στην 
έκδοση των κάτωθι διαταγών πληρωμής: 
 

Διαταγές Πληρωμής 
Ποσό 

 (σε εκ €) 

Υπ’ αριθμ. 950/03.02.2016 2,20  

Υπ’ αριθμ. 1519/06.06.2016 0,10 

Υπ’ αριθμ. 369/12.01.2016 0,38  

Υπ’ αριθμ. 1518/06.06.2016 
(κατά Express A.E.) 

0,09 

ΣΥΝΟΛΟ 2,77 



Βάσει αυτών, προχωρήσαμε σε προσημειώσεις επί της ακίνητης περιουσίας της 
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», οι οποίες ανέρχονται σε επίπεδο Εταιρίας σε € 2,25 εκ. και 
Ομίλου σε  € 2,55 εκ. 

Η Εταιρία και ο Όμιλός μας, μέχρι και την 31.12.2015 (τελευταίες δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις) δεν είχε προβεί σε διενέργεια προβλέψεων έναντι των 
απαιτήσεών της τόσο από την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» όσο και από τις λοιπές, 
συνδεδεμένες με την τελευταία, εταιρίες. 

β) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου που αντιπροσωπεύει 
η συνεργασία με την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» διαμορφώθηκε για το α’ εξάμηνο 
του 2016 και για τη χρήση του 2015 ως ακολούθως: 
 

Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών  
α’ εξαμήνου 2016 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Μηδενική συμμετοχή 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών χρήσης 
2015 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 9,4% 5,6% 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 

0,6% 0,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 10,0% 5,8% 

 
Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο 2015 η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. διέκοψε την τιμολόγηση του 
πελάτη «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», ενώ αντίστοιχα η θυγατρική της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ 
Α.Ε. διέκοψε την παροχή υπηρεσιών logistics τον Οκτώβριο 2015. 

γ) Η εκτιμώμενη επίπτωση επί του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της 
Εταιρίας και του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2016, λόγω της διακοπείσας 
συνεργασίας με την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», συνοψίζεται ως εξής: 

Επίπτωση 2016 ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  

(ποσά σε εκ. €) 
Επί του 
κύκλου 

εργασιών 

Επί της 
λειτουργικής 
κερδοφορίας 

(EBITDA) 

Επί του 
κύκλου 

εργασιών 

Επί της 
λειτουργικής 
κερδοφορίας 

(EBITDA) 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3,10 0,18 8,46 0,22 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

0,06 0,00 0,06 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3,16 0,18 8,52 0,22 

 
Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία στις λοιπές εταιρίες του Ομίλου 
Μαρινόπουλος, αφορούν τις εταιρίες EXPRESS Α.Ε., ΞΥΝΟΣ Α.Ε., ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜ. 
Α.Ε. και ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ Α.Ε.. 
 
Σημειώνουμε ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή γεγονός το οποίο να 
χρήζει αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα. 


