∆ελτίο Τύπου - 9 Μαϊου 2003
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε της 9ης Μαίου 2003
Στις 9 Μαίου 2003 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΝΙΚΑΣ, παρουσίασε στους µετόχους της τα αποτελέσµατα της χρήσης 2002, τα οποία
ήταν απολύτως ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της.
Σηµαντικοί παράγοντες στη βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου ήταν:

•
•
•

η συνεισφορά των θυγατρικών εταιρειών (Σκόπια, Βουλγαρία, Κύπρος κ.α.) το σύνολο των οποίων
είχε θετικά αποτελέσµατα,
η αύξηση του όγκου των πωλήσεων όσο και η διάρθρωση τους µε προϊόντα µεγαλύτερου
περιθωρίου κέρδους, και
η αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας των εταιρειών του Οµίλου, αποτέλεσµα της οποίας
ήταν η µείωση του κόστους παραγωγής.

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 2002
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΝΙΚΑΣ για τη χρήση 2002 ανήλθε σε € 118 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση
6% σε σχέση µε τον αντίστοιχο της προηγούµενης χρήσης.
Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 28% και ανήλθαν σε € 21,7
εκατ. και τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 74 % και ανήλθαν σε € 14,7 εκατ.
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας της παρούσης χρήσης ανήλθαν σε € 10,8 εκατ.
από € 7,1 εκατ. στη χρήση 2001 (αύξηση 52%).
Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους και ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας της παρούσης χρήσης ανήλθαν σε €
4,5 εκατ. από € 2,1 εκατ. στη χρήση 2001.
Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2003
Η βελτίωση των µεγεθών και της κερδοφορίας του Οµίλου ΝΙΚΑΣ συνεχίστηκε και στην τρέχουσα χρήση.
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου Εταιρειών ΝΙΚΑΣ για το Α’ Τρίµηνο της χρήσης 2003 ανήλθε σε
27,3 εκατ. ΕΥΡΩ (26,7 εκατ. ΕΥΡΩ στο Α’ Τρίµηνο 2002). Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) του Οµίλου ΝΙΚΑΣ
αυξήθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ΕΥΡΩ, τα Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)
αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ΕΥΡΩ.
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας της παρούσης περιόδου αυξήθηκαν κατά 20% και
ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ΕΥΡΩ και τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και µετά από τα ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας της
παρούσης περιόδου αυξήθηκαν κατά 18% και ανήλθαν σε 2,83 εκατ. ΕΥΡΩ.
Ο κύκλος εργασιών της Π Γ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (Μητρικής Εταιρείας) για το Α’ Τρίµηνο της χρήσης 2003 ανήλθε σε
14,1 εκατ. ΕΥΡΩ (13,9 εκατ. ΕΥΡΩ στο Α’ Τρίµηνο 2002).
Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) της ΝΙΚΑΣ αυξήθηκαν κατά 14,4% και ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ΕΥΡΩ (3,2 εκατ.
ΕΥΡΩ στο Α’ Τρίµηνο 2002), τα Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 25% και
ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ΕΥΡΩ (2,3 εκατ. ΕΥΡΩ στο Α’ Τρίµηνο 2002).
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της παρούσης περιόδου αυξήθηκαν κατά 25% και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ΕΥΡΩ
από 1,9 εκατ. ΕΥΡΩ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουµένης χρήσης.
Μέρισµα 2002
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΝΙΚΑΣ ενέκρινε την διάθεση των Καθαρών Κερδών της χρήσης 2002 και
την διανοµή µερίσµατος € 0,17 λεπτά ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι µέτοχοι της 9 Μαίου
2003. Από την 10η Μαίου 2003 η µετοχή θα διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα απόληψης του παραπάνω
µερίσµατος. Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του µερίσµατος ορίστηκε η 23η Μαίου 2003.
H Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε τα παρακάτω:

•
•
•
•

Τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2002 και τις Εκθέσεις Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη
χρήση 2002.
Την εκλογή τακτικού και αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση 2003.
Τους µισθούς και τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•
•

Την διάθεση των Καθαρών Κερδών της χρήσης 2002 και τη διανοµή µερίσµατος όπως αναφέρεται
παραπάνω.
Την παροχή αδείας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να ενεργούν
πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

