
 
 
 
 

 
 
 

Η Συνοπτική Ανάλυση της υποψήφιας προς 
εισαγωγή εταιρίας εκπονείται αποκλειστικά για 

ενηµερωτικούς σκοπούς. 
 

Για την ολοκληρωµένη γνώση των δεδοµένων και 
εν γένει προοπτικών της υποψήφιας εταιρίας 
απαιτείται η ανάγνωση του συνόλου των 

χρηµατοοικονοµικών, και µη, πληροφοριών του 
ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής, µε έµφαση στην 
ενότητα των επενδυτικών κινδύνων, καθώς και 
άλλων πηγών εξειδικευµένης πληροφόρησης. 

 
 
 
 

Η παρούσα συνοπτική ανάλυση βασίζεται στις αντίστοιχες θεµατικές ενότητες του 
ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο. Ενδεχόµενες προβλέψεις που 
παρουσιάζονται στην εν λόγω ανάλυση προέρχονται επίσης από το ενηµερωτικό 

δελτίο εισαγωγής. 
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Εταιρική Ταυτότητα & Προορισµός Νέων Κεφαλαίων 

 

 Προφίλ Εταιρίας:  Η Εταιρία από την έναρξη λειτουργίας της ασχολείται µε το εµπόριο ευρείας 
γκάµας βιολογικών προϊόντων που περιλαµβάνει νωπά, γαλακτοκοµικά και τυποποιηµένα τρόφιµα, καθώς 
επίσης καλλυντικά και συµπληρώµατα διατροφής. Έχοντας κατοχυρώσει το εµπορικό σήµα ‘‘ΕΒΙΚ 
ιολογικός Κύκλος’’, έχει αναπτύξει δίκτυο 14 καταστηµάτων λιανικής πώλησης µε τη µέθοδο 

ranchising στο λεκανοπέδιο Αττικής που είναι πιστοποιηµένα από τον εγκεκριµένο οργανισµό 
τοποίησης ‘‘∆ΗΩ’’. Πέρα από τα προϊόντα που είναι έτοιµα προς πώληση µέσω του δικτύου λιανικής, 

η Εταιρία διαθέτει ανεξάρτητη πελατειακή βάση 200 περίπου µονάδων, µεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται καταστήµατα βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής, καθώς και 
βιοµηχανίες τροφίµων που παρασκευάζουν βιολογικά προϊόντα και χρησιµοποιούν τα προϊόντα της 
Εταιρίας ως πρώτες ύλες. ∆ιαβλέποντας τις δυνατότητες εξέλιξης της αγοράς, έχει ξεκινήσει σειρά 
συνεργασιών µε Έλληνες παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και προµηθευτές του εξωτερικού, 
προκειµένου να ενισχύσει το εύρος των προσφερόµενων προϊόντων. Ειδικότερα, από τους Έλληνες 
παραγωγούς προµηθεύεται κυρίως νωπά φρούτα, λαχανικά και κηπευτικά, ενώ από προµηθευτές του 
εξωτερικού εισάγει κατά κύριο λόγο τυποποιηµένα προϊόντα (δηµητριακά, όσπρια, χυµούς, 
γαλακτοκοµικά και καλλυντικά). Στα επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας εντάσσεται η δηµιουργία νέας 
σύγχρονης µονάδας παραγωγής και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Με την 
επένδυση αυτή, η δραστηριότητά της θα µετατραπεί από καθαρά εµπορική σε βιοµηχανική, 
δραστηριότητα που εµπεριέχει υψηλότερη προστιθέµενη αξία. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρία θα 
αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσα από την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, τη 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και την επίτευξη 
αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων. 
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 Προορισµός Νέων Κεφαλαίων:  Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου - µετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους € 0,3 εκατ. περίπου - θα διατεθούν για τη 
χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας που θα συµβάλλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά. Σηµειώνεται ότι το επενδυτικό 
σχέδιο ανέρχεται σε € 6,0 εκατ. και θα χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 45% από τα κεφάλαια που θα 
αντλήσει η Εταιρία από την εισαγωγή των µετοχών της στο χρηµατιστήριο, σε ποσοστό 40% από 
επιδότηση του ελληνικού δηµοσίου µέσω υπαγωγής της Εταιρίας στο “Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης” και σε ποσοστό 15% από Ίδια Κεφάλαια. Ειδικότερα σε ότι αφορά στα κεφάλαια από την 
εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α., η Εταιρία προσβλέπει στην άντληση € 2,7 εκατ. από τα οποία: (α) ποσό € 0,96 
εκατ. (ποσοστό 36%) θα διατεθεί για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τα 
κεντρικά γραφεία και την παραγωγική µονάδα της Εταιρίας. (β) Ποσό € 0,99 εκατ. (ποσοστό 37%) θα 
χρησιµοποιηθεί για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού (θάλαµοι συντήρησης και κατάψυξης, 
συστήµατα τυποποίησης και συσκευασίας, δεξαµενές αποθήκευσης κ.λπ.), (γ) Ποσό € 0,24 εκατ. 
(ποσοστό 9%) θα διατεθεί για την αγορά οχηµάτων διαφόρων χρήσεων (φορτηγά, κλάρκ) και τη 
λειτουργία χηµικού εργαστηρίου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, (δ) Ποσό € 0,29 εκατ. (ποσοστό 10%) θα 
διατεθεί για τη λειτουργία συστήµατος πυρασφάλειας και την εγκατάσταση του µηχανογραφικού 
συστήµατος SAP R/3, (ε) Ποσό € 0,22 εκατ. (ποσοστό 8%) θα διατεθεί για την εγκατάσταση δεξαµενών 
και ειδικών αντλιών αποβλήτων για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και την 
εκπόνηση ειδικών µελετών για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ISO & HACCP. 

www.iraj.gr 
 

 

 
∆ηµόσια Εγγραφή 
20 – 22 / 04 / 2005 
[ Εισαγωγή στη 
ΝΕ.Χ.Α. ] 

 
ΕΒΙΚ Α.Ε. 
 
Κλάδος ∆ραστηριότητας: 
Εµπόριο Βιολογικών Προϊόντων 
 

Βασικές ∆ραστηριότητες: 
Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία 
βιολογικών προϊόντων και τροφίµων. 
 

Έτος Ιδρύσεως:  2000 
 

Κύριοι Μέτοχοι: 
 

Λαυρεντιάδης Λαυρέντιος 58,3% 
Κυριακίδης Πέτρος 3,6% 
Κυριακίδη Βασιλική 3,6% 
Λοιποί Μέτοχοι 4,9% 
Free Float 25,6% 
Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής 4,0% 
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(σε € .000) Κύκλος 
Εργασιών ΕΒΙΤDA Κ.Μ.Φ.

Ρ / Ε         
(x)

P / Sales     
(x)

EV / EBITDA   
(x)

P / BV       
(x)

Υποχρ. / Ίδια 
Κεφάλαια ROA ROE

2001 2.359 172 96 121,7 - 138,5 4,95 - 5,63 69,88 - 79,23 10,66 - 12,13 0,39 6,29% 8,76%

2002 4.737 835 476 24,57 - 27,96 2,46 - 2,80 16,10 - 18,03 3,42 - 3,89 0,55 8,96% 13,93%

2003 5.525 1.315 734 15,91 - 18,11 2,11 - 2,40 11,47 - 12,69 3,29 - 3,74 0,98 10,46% 20,70%

2004 E 6.789 1.685 996 11,73 - 13,35 1,72 - 1,95 6,93 - 7,89 N.A. N.A. N.A. N.A.

2005 Π 7.500 1.994 1.088 10,74 - 12,22 1,55 - 1,77 5,86 - 6,66 N.A. N.A. N.A. N.A.
 

 
* Τα στοιχεία αφορούν στα εταιρικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας και βασίζονται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
 

 

Στοιχεία Εισαγωγής / Έκδοσης  
  

Αριθµός Μετοχών πριν την Έκδοση (κ.ο.) 3.000.000 
Έκδοση Νέων Μετοχών µε Ιδιωτική Τοποθέτηση 20.000 
Έκδοση Νέων Μετοχών µε ∆ηµόσια Εγγραφή 1.010.000 
Σύνολο Μετοχών µετά την Έκδοση (κ.ο.) 4.030.000 
Ονοµαστική Αξία Μετοχής (σε €) 1,00 
Εύρος Τιµής Εισαγωγής (σε €) 2,90 – 3,30 
Κεφαλαιοποίηση Εισαγωγής (σε € .000) 11.687,0 – 13.299,0 
Σύνολο Εσόδων Έκδοσης (σε € .000) 2.987,0 – 3.399,0 
Περίοδος ∆ηµόσιας Εγγραφής 20 – 22/04/2005 
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Κλάδος ∆ραστηριότητας της Εταιρίας 

 

Ο Κλάδος:  Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων αναπτύχθηκε τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οι βιολογικές καλλιέργειες 
ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’80 από περιορισµένο αριθµό 
παραγωγών. Οι εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται βιολογικά 
προϊόντα αντιπροσωπεύουν µικρό ποσοστό των συνολικά 
καλλιεργούµενων εκτάσεων (το 1999 αντιστοιχούσαν στο 0,6% της 
συνολικά καλλιεργούµενης γης, ενώ το 2001 ξεπέρασαν το 1,2%). 
Αντίστοιχα, ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών αυξήθηκε από 5.042 το 
1999 σε 6.482 το 2002, ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων ανήλθε σε 428 
το 2002 (αύξηση 66% σε σχέση µε το 2000). Η πλειοψηφία των 
παραγωγικών / µεταποιητικών µονάδων είναι βιοτεχνικού – 
οικογενειακού χαρακτήρα, ενώ κάποιες µεγάλες µονάδες 
ασχολούνται σε µικρό βαθµό µε τα βιολογικά προϊόντα. Αντίστοιχα, 
σχετικά περιορισµένος είναι ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την εισαγωγή και το εµπόριο βιολογικών προϊόντων. 
Η διακίνηση των προϊόντων αυτών γίνεται από εξειδικευµένα 
καταστήµατα πώλησης, τα οποία πραγµατοποιούν το 50% των 
συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Από το ποσοστό αυτό, το 30% 
πραγµατοποιείται από ανεξάρτητα καταστήµατα βιολογικών 
προϊόντων και το υπόλοιπο από εξειδικευµένες αλυσίδες 
καταστηµάτων. Η βιολογική καλλιέργεια βρίσκεται σε αρχικό στάδιο 
ανάπτυξης, αλλά εµφανίζει αυξηµένη ζήτηση , καθώς οι 
καταναλωτές δείχνουν µεγαλύτερη ευαισθησία για την ασφάλεια των 
τροφίµων και την υγιεινή διατροφή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
το 2002, η αγορά βιολογικών τροφίµων ανήλθε σε €18,5 έναντι € 7,6 
εκατ το 1999 µε τις εισαγωγές να καλύπτουν το 44% αυτής (έναντι 
25% το 1999). Τέλος, σηµειώνεται ότι η αξία των εισαγόµενων 
βιολογικών προϊόντων ανήλθε σε € 8,1 εκατ. το 2002, έναντι € 4,5 
εκατ. το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας αύξηση κατά 79,1%. 
 

Η Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο: Μεταξύ των κυριοτέρων 
επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εισαγωγή βιολογικών ειδών 
διατροφής, η Εταιρία κατέχει την πρώτη θέση µε βάση τις εταιρικές 
πωλήσεις και την κερδοφορία του 2002. 
 

Ανάλυση Θετικών & Αρνητικών Σηµείων 
 

Ισχυρά Σηµεία 
∆υναµική ανάπτυξη σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας 

Μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας µε προµηθευτές και πελάτες που 
δηµιουργούν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζήτηση 

Προώθηση στην αγορά ευρείας γκάµας βιολογικών προϊόντων 
Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης οικονοµικών µεγεθών 

 

Αδύνατα Σηµεία 
Η εξάρτηση από τις εισαγωγές συνεπάγεται αυξηµένο κόστος 

παραγωγής και διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων 
Περιορισµένη γεωγραφική κάλυψη στο λεκανοπέδιο Αττικής 

 

∆υνατότητες - Ευκαιρίες 
Παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας 

Αύξηση της αναγνωρισιµότητας των προϊόντων της Εταιρίας 
∆ιεύρυνση του δικτύου διανοµής και της πελατειακής βάσης  
Σχετικά νέος κλάδος µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης 

 

Κίνδυνοι - Απειλές 
Η πολυπλοκότητα του θεσµικού πλαισίου αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα δραστηριοποίησης στον κλάδο 
∆ιάθεση των προϊόντων σε υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τα συµβατικά 

λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής 
Η διακοπή των κοινοτικών προγραµµάτων και των επιδοτήσεων 

επηρεάζει την πορεία του κλάδου 
 
 
 

Αξιολόγηση Ειδικών Παραµέτρων
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  Η παραγωγή και εµπορία 
βιολογικών προϊόντων διέπεται από 
αυστηρό θεσµικό πλαίσιο που ορίζει 
συγκεκριµένες προδιαγραφές για την 
καλλιέργεια και διακίνηση των 
τελικών προϊόντων. Ο έλεγχος των 
προϊόντων γίνεται από εγκεκριµένους 
οργανισµούς πιστοποίησης που 
ελέγχουν αν ένα προϊόν έχει 
παραχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
από τη νοµοθεσία. Με τον τρόπο 
αυτό επιλύονται προβλήµατα 
διακίνησης, δίνονται κατευθύνσεις για 
τις τεχνικές παραγωγής και 
εξασφαλίζεται η ποιότητα των 
παραγόµενων προϊόντων. 
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  Από την ανάλυση του κύκλου 
εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος 
κατά τη χρήση του 2003, προκύπτει 
ότι το 39% των πωλήσεων αφορά σε 
τυποποιηµένα προϊόντα (όσπρια, 
δηµητριακά, ξηροί καρποί, λάδι, κ.ά.), 
το 30% στη διάθεση καλλυντικών, το 
14% σε νωπά προϊόντα, το 9% σε 
συµπληρώµατα διατροφής, ενώ 
µικρότερα ποσοστά σχετίζονται µε την 
πώληση άλλων προϊόντων. 

  Από την ανάλυση του κύκλου 
εργασιών ανά κατανοµή πωλήσεων 
κατά τη χρήση του 2003, προκύπτει 
ότι το 49% των πωλήσεων 
διοχετεύεται στα καταστήµατα ‘‘ΕΒΙΚ 
Βιολογικός Κύκλος’’, το 27% αφορά 
σε πωλήσεις προς άλλα καταστήµατα 
και βιοµηχανίες τροφίµων και το 24% 
σε πωλήσεις στη θυγατρική Λ.Υ.∆. 
Α.Ε.. 
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  Το µερίδιο αγοράς της Εταιρίας για 
κάθε επιµέρους κατηγορία προϊόντων 
που εµπορεύεται διαµορφώνεται στο 
30%-32% στα νωπά προϊόντα, σε 
20%-22% στα γαλακτοκοµικά, 15%-
18% στα τυποποιηµένα, 22%-24% 
στα καλλυντικά και 12%-15% στα 
συµπληρώµατα διατροφής. 

  Η Εταιρία εφαρµόζει σύστηµα 
ελέγχου που εξασφαλίζει την ποιότητα 
των προϊόντων κατά τρόπο ώστε να 
αποκλείονται αυτά που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις των βιολογικών 
προϊόντων. 

Μέγιστη Αξιολόγηση: 5 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 

 
 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 
ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, 
ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου 
είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση 
αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του 
συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε 
απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που 
εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται 
κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και 
κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς 
καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι 
πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, 
τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά 
αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα 
/ συµπεράσµατα ανάλογα µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να 
διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται 
παραδοσιακά από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. 
Παράµετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές 
ισορροπίες, οι κλιµατολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει 
προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς 
ρυθµούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και 
κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο 
τρόπο σε µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών. 
 
Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δύνανται 
να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, 
ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή 
τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι 
κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε 
ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών 
χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως 
προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη 
χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. 
 
Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 
αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 
επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 
καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα 
κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα 
ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η 
αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια 
του IRAJ και των εκπροσώπων του. 
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