
Goals

Εδραίωση κυριαρχίας στην αγορά της Ν.Α Ευρώπης 

& καθιέρωση υπολογίσιµης παρουσίας σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκµετάλλευση του κενού (20%) από την 

αποχώρηση των Ελληνικών εταιριών του κλάδου

∆ιπλασιασµός µεριδίου αγοράς µέχρι το 2008

Strategy

Αποδοτική ∆ιαχείριση Κόστους (cost 

management)

Στελέχωση ικανού προσωπικού (HR expertise)

Πελατοκεντρικές υπηρεσίες (operational focus 

on service)

Growth Drivers

Προϊόντική γκάµα µε µεγαλύτερο περιθώριο 

κέρδους (gadgets)

Επέκταση του ηλικιακού κοινού (από 25-44 σε 18-

54) 

Περαιτέρω ανάπτυξη  των εντοιχισµένων συσκ., 

LCD, MP3

Ανάπτυξη δικτύου

Επέκταση στην αγορά Megastore

Ανάπτυξη δικτύου στη Σερβία

Επέκταση - 2006

Σερβία – 1ο πιλοτικό megastore, CAPEX €15 εκ. 

ορίζοντα 10ετίας

Κύπρος – 2 καταστήµατα, αύξηση µεριδίου αγοράς 

από 6% σε 12% 

Ελλάδα – 2 µεγάλα καταστήµατα, CAPEX €3,5 εκ.

Fact Sheet – 9Μ 2005 / ’06 

Τιµή Μετοχής 27/6/2006 €4,42

Εταιρικό Προφίλ

Η Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε.Ε. είναι η µεγαλύτερη 

αλυσίδα στο κλάδο της στην Ελλάδα κατέχοντας το 11% 

του µεριδίου αγοράς. Ιδρύθηκε το 1989 και 

δραστηριοποιείται στην εµπορία λευκών και µαύρων 

συσκευών, ειδών τηλεφωνίας, κλιµατιστικών και 

µικροσυσκευών. Από το 1988 δραστηριοποιείται και στο 

χώρο των PC και των multimedia. Το δίκτυο της  

αποτελείται από 45 καταστήµατα στην Ελλάδα, 2 

καταστήµατα στη Κύπρο και εντός του 2006 αναµένεται 

το 1ο megastore στη Σερβία. ∆ιαθέτει υπερσύγχρονο 

κέντρο διανοµής στην Αττική, αλλά και ηλεκτρονικό 

κατάστηµα για την προώθηση των προϊόντων της και την 

ενηµέρωση των καταναλωτών. 

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος:.....................................Ι. Στρούτσης
∆ιευθ. Σύµβ.:.................................Ι. Στρούτσης
Αντιπρόεδρος:................................Π. Στρούτση                       
Μέλος:..........................................Χ. Ξανθόπουλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος:..Γ. Ρουκουτάκης
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος:..Λ. Αναγνωστόπουλος          

Μετοχική  Σύνθεση (%)

79%

14%

7%

Οικογένεια Στρούτση

Θεσµικοί Εσωτερικού

Free Float

23.338
23.869
€4,56 @ 10/05/06
€2,34 @ 5/07/05
0,65
0,53
2,71%

60 Ηµ. Εµπορευσιµότητα (Μετοχές)
90 Ηµ. Εµπορευσιµότητα (Μετοχές)
52 εβ. υψηλό
52 εβ. Χαµηλό
P/Sales 2004/’05 (a)
P/Sales 2005/’06 (e)
Μερισµατική Απόδοση

ELCr.AT
GA ELEATH
Εµπόριο / Οικιακός Εξοπλισµός
FTSE 80
17.250.000
€76,24 εκ.

Reuters Ticker
Bloomberg Ticker
ΧΑΑ Κλάδος.
Index
Αριθµός Μετοχών
Κεφαλαιοποίηση (27/6/06) Τιµή & 'Ογκος - 52 Εβδοµάδες
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Επαφές

Οικονοµικός ∆ιευθ.: Χ. Ξανθόπουλος
Τηλ:210-5703250
Εξυπηρέτηση Μετόχων : Α. Φροντιστής                                                  
Γραφεία Εταιρίας: 
Περιστέρι, Εθνάρχου Μκαρίου 2 & Κιφησού, 
12135
Tel: + 30 210 5703100                                              
Web:www.elekcroniki.gr

Σχόλια Αποτελεσµάτων - 9Μ 

Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της Ηλεκτρονικής 

Αθηνών συνδέεται µε το ισχυρό brand name της 

εταιρίας και την πελατοκεντρική προσέγγιση που έχει 

υιοθετήσει, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της. Σε ό,τι 

αφορά στην ενίσχυση της κερδοφορίας της 

Ηλεκτρονικής Αθηνών, αυτή είναι αποτέλεσµα των 

καλύτερων τιµών αγοράς, στις ίδιες εισαγωγές, αλλά 

και στη µείωση του κόστους ανά τ.µ. 

Σηµειώνεται ότι στρατηγικός στόχος της διοίκησης 

Ηλεκτρονικής Αθηνών, της µεγαλύτερης ελληνικής 

αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  

στην Ελλάδα, είναι µέχρι το τέλος του 2008 το µερίδιο 

αγοράς να φτάσει στο 16%, από 11% περίπου που 

είναι σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι ο κύκλος εργασιών της 

εταιρίας θα ανέλθει στα € 200 εκατ. περίπου. Για το 

ίδιο διάστηµα η ∆ιοίκηση έχει θέσει ως στόχο την 

αύξηση των µετά φόρων κερδών κατά 15%, κατά µέσο 

όρο, σε ετήσια βάση. 

35,4%

37,7%

5,9%

1,9%

7,5%

9,2%

2,4%

ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓ. ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 
IFRS         (€ εκ.)

9Μ '05 / '06 9Μ '04 / '05 %

Πωλήσεις 111,40 92,43 20,52%

Μικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης 28,02 24,20 15,79%

EBITDA 9,58 7,82 22,51%

Κέρδη προ Φόρων 5,64 4,30 31,16%

Κέρδη µετά από Φόρους 3,12 2,44 27,87%

Κέρδη ανά Μετοχή (Εταιρικά) 0,27 0,20 35,00%

Προβλέψεις 12Μ 2005 / '06  
(€ εκ.)
Πωλήσεις 144 +26%
EBITDA 9,57 +15%
EBIT 5,72 +15%

Ανάλυση Πωλήσεων 9M 2005 / ’06 (%)

28,03

24,20

9Μ 2006 9Μ 2005

Μικτά Κέρδη Εκµετάλλευσης

15,83% 111,40
92,44

9Μ 2006 9Μ 2005

Πωλήσεις

20,51% 

9,58
7,83

9Μ 2006 9Μ 2005

EBITDA

22,47% 
3,13

2,45

9Μ 2006 9Μ 2005

Κέρδη µετά από Φόρους

27,91% 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτήν την παρουσίαση βασίζονται στα εταιρικά στοιχεία 
γνωστά στο ευρύ κοινό, δηµοσιευµένα σε εφηµερίδες και αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Οµίλου. 
Η εταιρία δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν 
τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε 
για καθαρά ενηµερωτικούς σκοπούς και καµία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε µπορεί να ερµηνευτεί 
σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης µετοχών και λοιπών αξιών (οµόλογα, 
παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ‘Ηλεκτρονική Αθηνών A.E.E.’. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 
έγγραφη άδεια της.

Created by NOVUS Finance S.A.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


