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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.
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Δημόσια Εγγραφή
17 – 19 / 12 / 2002
[ Εισαγωγή στην
Παράλληλη Αγορά ]

Newsphone
Hellas
Κλάδος Δραστηριότητας:
Παροχή Υπηρεσιών
Τηλεηχοπληροφόρησης

Βασικές Δραστηριότητες:
Σύλληψη, σχεδιασμός και υλοποίηση
υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης

Έτος Ιδρύσεως:  1995

Κύριοι Μέτοχοι:

Γεώργιος Θεοδόσης                      56,9%
Τερέζα Γ. Θεοδόση                     6,7%
Ευστράτιος Νικ. Απέργης          5,1%
Γεράσιμος Σεριάτος                      4,0%
Αγροτική Συμμετοχών               2,4%
4 Ε Α.Ε.Ε. Επιχ. Συμμετοχών      2,9%
Λοιποί Μέτοχοι                               1,1%
Free Float                                        21,0%

www.iraj.gr
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Στοιχεία Εισαγωγής / Έκδοσης

Αριθμός Μετοχών πριν την Έκδοση (κ.ο.) 5.500.000
Έκδοση Νέων Μετοχών με Ιδιωτική Τοποθέτηση 69.600
Έκδοση Νέων Μετοχών με Δημόσια Εγγραφή 1.392.400
Σύνολο Μετοχών μετά την Έκδοση (κ.ο.) 6.962.000
Ονομαστική Αξία Μετοχής (σε €) 0,30
Εύρος Τιμής Εισαγωγής (σε €) 5,80 – 6,20
Κεφαλαιοποίηση Εισαγωγής (σε € .000) 40.379,6 – 43.164,4
Σύνολο Εσόδων Έκδοσης (σε € .000) 8.479,6 – 9.064,4
Περίοδος Δημόσιας Εγγραφής 17  –  19/12/2002
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Εταιρική Ταυτότητα & Προορισμός Νέων Κεφαλαίων

! Προφίλ Εταιρίας:  Η Newsphone Hellas δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνιών
και συγκεκριμένα στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης. H τηλεηχοπληροφόρηση
είναι η υπηρεσία που παρέχει στους χρήστες τηλεφώνου τη δυνατότητα να επικοινωνούν απ΄ ευθείας με
βάσεις γνώσεων, δεδομένων, πληροφοριών ή άλλης φύσεως υπηρεσιών και να λαμβάνουν τις ζητούμενες
υπηρεσίες μαγνητοφωνημένα ή ζωντανά, πληρώνοντας υψηλότερα τέλη σε σύγκριση με μία συνηθισμένη
αστική τηλεφωνική κλήση. Μέρος του τηλεπικοινωνιακού τέλους που εισπράττει ο φορέας του δικτύου
(Ο.Τ.Ε., Cosmote, Panafon, Telestet) μεταβιβάζεται στον παροχέα της υπηρεσίας ως πληρωμή για το
περιεχόμενο της κλήσης. Η Εταιρία συλλαμβάνει, σχεδιάζει και υλοποιεί τις υπηρεσίες
τηλεηχοπληροφόρησης. Οι υπηρεσίες που παράγει και παρέχει διακρίνονται σε χρηστικές – ενημερωτικές,
ψυχαγωγικές (interactive παιγνίδια) και Business-to-Business (εξειδικευμένης πληροφόρησης & τεχνικής
υποστήριξης). Βασικό παράγοντα στην παροχή των υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης της Εταιρίας είναι
ένα τηλεφωνικό κέντρο, υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης χωρητικότητας καθώς και σημαντικών
δυνατοτήτων. Στα πλαίσια της κύριας επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η Εταιρία συνάπτει συμβάσεις
με τους φορείς δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (Ο.Τ.Ε., Cosmote, Panafon, Telestet), μέσω των
οποίων παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες. Ταυτόχρονα, η Εταιρία έχει συνάψει συμβάσεις με
δημόσιους οργανισμούς, αστρολόγους αλλά και ιδιωτικές εταιρίες για τη λήψη πληροφοριών προς
αναμετάδοση μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Παράλληλα έχει υπογράψει 73 συμβάσεις με
εκδοτικές εταιρίες, 104 συμβάσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και 82 συμβάσεις με τηλεοπτικούς
σταθμούς για την προβολή των υπηρεσιών και μεθόδων τηλεηχοπληροφόρησης.

! Προορισμός Νέων Κεφαλαίων:  Τα κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου - μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης - θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του
επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας που αποβλέπει στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού της
πλεονεκτήματος, καθώς και στην επέκτασή της σε νέες αγορές. Ειδικότερα: (α) Ποσό ύψους €
1.203.228,17 θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της υπάρχουσας τεχνολογικής
υποδομής και τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας της Εταιρίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με
στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των περιοχών της Ελλάδας και την ικανοποίηση της αυξανόμενης
ανάγκης της αγοράς για πρωτοποριακές υπηρεσίες, (β) Ποσό ύψους € 146.735,14 θα διατεθεί για την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, (γ) Ποσό ύψους € 1.760.821,72, θα διατεθεί
για την ανάπτυξη νέων προηγμένων – και διαφοροποιημένων σε σχέση με τον ανταγωνισμό - υπηρεσιών,
(δ) Ποσό ύψους € 4.020.542,92 θα διατεθεί για την αγορά ιδιόκτητου ακινήτου το οποίο κρίνεται
αναγκαίο για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες επέκτασης της Εταιρίας, (ε) Ποσό ύψους € 1.614.086,57 θα
διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης το οποίο κρίνεται αναγκαίο στην παρούσα φάση ανάπτυξης της Εταιρίας.
Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα έκδοσης δεν θα είναι επαρκή για την κάλυψη του εν
λόγω επενδυτικού προγράμματος, η Εταιρία θα υλοποιήσει κατά προτεραιότητα τις ανωτέρω επενδύσεις
με την προαναφερθείσα σειρά. Εάν αντληθεί ποσό ανώτερο του συνόλου που αναφέρεται στο επενδυτικό
πρόγραμμα, τότε η διαφορά θα διατεθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

(σε € .000) 
Κύκλος 
Εργασιών ΕΒΙΤDA Κ.Μ.Φ.

Ρ / Ε         
(x)

P / Sales    
(x)

EV / EBITDA   
(x)

P / BV     
(x)

Δάνεια / Ίδια 
Κεφάλαια

ROA    
%

ROE    
%

2000 A 10.477 2.052 1.022 31,21 - 33,37 3,04 - 3,25 17,26 - 18,33 8,15 - 8,72 1,34 11,60% 26,12%

2001 A 13.117 2.934 1.600 19,94 - 21,31 2,43 - 2,6 12,37 - 13,12 7,64 - 8,17 1,49 15,29% 38,31%

2002 E 14.380 3.818 2.107 15,14 - 16,18 2,22 - 2,37 9,51 - 10,08 N.A. N.A. N.A. N.A.

2003 Π 16.728 4.461 2.520 16,02 - 17,13 2,41 - 2,58 10,04 - 10,66 N.A. N.A. N.A. N.A.
 

Σημείωση:  Ενοποιημένα μεγέθη βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Η Εταιρία συνέταξε ενοποιημένες λογιστικές
καταστάσεις για πρώτη φορά στη χρήση του 2000, ενοποιώντας την CALL CENTER HELLAS A.E.E..



3

www.iraj.gr

Investment Research & Analysis Journal

Αξιολόγηση Ειδικών Παραμέτρων
" " "

Χ
Α
Ρ /
ΤΙ
Κ
Α

 &
 ΙΣ
Ο
ΡΡ
Ο
Π
ΙΕ
Σ 
Κ
Λ
ΑΔ
Ο
Υ

#  Η συνδρομή των νέων τεχνολογιών
σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη
των τηλεπικοινωνιών κατά τα
τελευταία χρόνια, αποτελούν τους
βασικούς παράγοντες ανάπτυξης του
κλάδου της Τηλεηχοπληροφόρησης.
#  Οι ρυθμοί αύξησης του κλάδου
κρίνονται ως υψηλοί, λόγω της
διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για
πρωτοποριακές υπηρεσίες από μέρους
των χρηστών.
#  Παρά τις αξιοσημείωτες
οικονομικές επιδόσεις της, η Ελληνική
αγορά εξακολουθεί να υπολείπεται
σημαντικά σε επίπεδο ανάπτυξης από
τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την
άλλη πλευρά, η απόσταση αυτή
αναμένεται να μειωθεί στο μέλλον.
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#  Από την ανάλυση του κύκλου
εργασιών ανά δραστηριότητα κατά τη
χρήση του 2001, προκύπτει ότι το 43%
των πωλήσεων της Εταιρίας προήλθε
μέσω Τηλεοπτικών Σταθμών, το 24%
μέσω Εντύπων-Περιοδικών, το 6%
μέσω Ραδιοσταθμών και το 27% μέσω
Άλλων Μέσων.
#  Από την ανάλυση του κύκλου
εργασιών ανά παρεχόμενη υπηρεσία
κατά τη χρήση του 2001, προκύπτει
ότι το 49% των πωλήσεων της
Εταιρίας αφορούσε Ψυχαγωγικές
Υπηρεσίες, το 43% Business 2
Business Υπηρεσίες ενώ το υπόλοιπο
8% αφορούσε Χρηστικές Υπηρεσίες.
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#  Η δραστηριότητα της Εταιρίας
συνίσταται στη σύλληψη, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση
διαφόρων υπηρεσιών
τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext).
#  Η τηλεηχοπληροφόρηση παρέχει
στους χρήστες τηλεφώνου τη
δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με
βάσεις γνώσεων, δεδομένων,
πληροφοριών ή άλλης φύσεως
υπηρεσιών και λήψης αυτών με
μαγνητοφωνημένο ή ζωντανό τρόπο.
Αυτό συνεπάγεται την καταβολή ενός
υψηλότερους τέλους.

Μέγιστη Αξιολόγηση: 5

Κλάδος Δραστηριότητας της Εταιρίας
Ο Κλάδος:  Η παροχή υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext)
παρουσιάζει ως οικονομική δραστηριότητα μία διαρκή ανάπτυξη τόσο
σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συνδρομή καινοτόμων
τεχνολογιών, αλλά και σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη των
τηλεπικοινωνιών. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
έχει προσδώσει πλέον χαρακτηριστικά στρατηγικού τομέα στις
υπηρεσίες Audiotext και γενικότερα στον κλάδο των τηλεφωνικών
υπηρεσιών. Η εν λόγω τάση αποδίδεται στο γεγονός ότι στον ευρύτερο
χώρο των τηλεπικοινωνιών εμφανίζεται μία στασιμότητα στην ανάπτυξη
των βασικών υπηρεσιών και αντίθετα μία ταχεία ανάπτυξη στην παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Services), όπως είναι οι
υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης. Επίσης, οι φωνητικές υπηρεσίες, το
διαδίκτυο, η τεχνολογία SMS, οι ασφαλείς συναλλαγές μέσω καρτών ή
μέσω κινητού τηλεφώνου, η άμεση πρόσβαση σε διανεμημένες και
ασφαλισμένες βάσεις δεδομένων είναι ορισμένα από τα πεδία δράσης
των εταιριών Audiotext σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα, η επίσημη
έναρξη της λειτουργίας των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης
(Audiotext) έγινε το Φεβρουάριο του 1995, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως
από το – μονοπωλιακό εκείνη τη χρονική στιγμή παροχέα σταθερής
τηλεφωνίας – Ο.Τ.Ε.. Ο εγχώριος κλάδος εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης στη διάρκεια των τελευταίων ετών και θεωρείται ως ένας από
τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι
η Ελληνική αγορά υπολείπεται σε επίπεδα ανάπτυξης από τα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά (σε μέσους όρους). Ο έντονος ανταγωνισμός, ο μικρός
αριθμός κερδοφόρων επιχειρήσεων στον κλάδο, αλλά και η απεριόριστη
δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και
ποιότητας, αποτελούν ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της
οικονομικής δραστηριότητας. Στην παρούσα χρονική στιγμή, οι
προοπτικές του κλάδου εμφανίζονται ως θετικές, καθώς η εγχώρια
αγορά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Βάσει των ειδικών
εκτιμήσεων, στα ερχόμενα 5 έτη αναμένεται να υπάρξει μία σημαντική
ανάπτυξη στο χώρο της τηλεηχοπληροφόρησης.
Η Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο: Το μερίδιο αγοράς της Εταιρίας για
τις χρήσεις 2000 και 2001 ανήλθε σε 26% και 25% αντίστοιχα ενώ με
βάση τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρων του 2001 η Εκδότρια
κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο.

Ανάλυση Θετικών & Αρνητικών Σημείων
Ισχυρά Σημεία

Ο κλάδος διανύει μία περίοδο δυναμικής ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια
όσο και στην παγκόσμια αγορά.

Η Εταιρία εμφάνισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τη 2ετία 2000 – 2001.
Η Newsphone διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον εγχώριο κλάδο

των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης.
Ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου πώλησης υπηρεσιών, το οποίο

περιλαμβάνει περισσότερες από 250 συμβάσεις.
Αδύνατα Σημεία

Ύπαρξη εντεινόμενου ανταγωνισμού στον κλάδο.
Έντονη εξάρτηση της Εταιρίας από τη συμφωνία της με τον Ο.Τ.Ε..

Δυνατότητες - Ευκαιρίες
Δημιουργία νέων προσοδοφόρων υπηρεσιών μέσω της συστηματικής

παρακολούθησης των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων.
Κίνδυνοι - Απειλές

Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας προκαλεί απαξίωση του υφιστάμενου
τεχνολογικού εξοπλισμού, εντείνοντας την ανάγκη διαρκούς

εκσυγχρονισμού του.
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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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