
Εταιρική Παρουσίαση              

Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης “VRS” ιδρύθηκε το έτος 2002 και

δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που

δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια και τη διεθνή

κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού

επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών, μέσω της

συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των

χρηματοοικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και

κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου “VRS” διαθέτουν πολυετή

εμπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, καθώς και σε

πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη

εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και

μη εταιριών.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της “VRS” είναι οι ακόλουθες:

1.  Εκπόνηση Μελετών, Αναλύσεων &

Αποτιμήσεων Εισηγμένων Εταιριών                 

Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές της

Ελλάδας και του εξωτερικού, σε χρηματιστηριακές εταιρίες, καθώς και

σε εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο επιχειρήσεις που

επιθυμούν την πιο συστηματική κάλυψη της μετοχής τους σε επίπεδο

ανάλυσης.

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται σε επίπεδο

εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας εισηγμένης

εταιρίας αποτελείται από τα ακόλουθα προϊόντα - reports:

(1)  Θεμελιώδης Ανάλυση Εταιρίας,

(2) Δημιουργία Εξειδικευμένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου

Αποτίμησης,

(3)  Κλαδική Ανάλυση που παρουσιάζει τη θέση της εισηγμένης

εταιρίας στον κλάδο και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα,

(4)  Ανάλυση των Διεθνών Τάσεων και παρουσίαση των τρόπων με

τους οποίους η εισηγμένη εταιρία ανταποκρίνεται σε αυτές,

(5)  Flash Reports που παρουσιάζουν τις προοπτικές της εταιρίας με

αφορμές τη γνωστοποίηση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων ή την

υλοποίηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων,

(6)  Θεμελιώδης Ανάλυση Θυγατρικής Εταιρίας,

(7)  Μοντέλο Συγκριτικής Αποτίμησης με εταιρίες του Ελληνικού και

Ευρωπαϊκού Κλάδου.

(8)  Εκπόνηση Συνοπτικής Ανάλυσης της εταιρίας για ειδικούς

ενημερωτικούς σκοπούς.

Όλα τα προαναφερθέντα reports εκπονούνται στην Ελληνική ή Αγγλική

γλώσσα και υποστηρίζονται από καινοτομικά χρηματοοικονομικά

μοντέλα.

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών της “VRS” είναι τα ακόλουθα:

• Δημιουργείται μία διαχρονική σχέση μεταξύ της εισηγμένης εταιρίας

και του οίκου έρευνας και ανάλυσης “VRS”, διασφαλίζοντας τη

σταθερή και εξειδικευμένη προβολή της πρώτης ανεξαρτήτως των

εκάστοτε συνθηκών αγοράς ή του βαθμού ελκυστικότητας του

σεναρίου ανάπτυξης της εισηγμένης επιχείρησης. Παράλληλα, η

εισηγμένη εταιρία ωφελείται σε θέματα τεχνογνωσίας και

συμβουλευτικών υπηρεσιών - χωρίς επιπρόσθετο κόστος - λόγω της

στενής σχέσης που δημιουργείται διαχρονικά.

• Οι επαγγελματίες της αγοράς καθώς και οι επενδυτές αποκτούν

πλήρη πρόσβαση σε εξειδικευμένη ανάλυση υψηλών

προδιαγραφών, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε αποκλειστικό

προνόμιο επιλεγμένων θεσμικών επενδυτών. Η εισηγμένη εταιρία

ωφελείται με τη σειρά της από αυτήν την αναγνώριση.

• Η ανάλυση εκπονείται βάσει των προδιαγραφών που απαιτούνται για

την ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης σε επίπεδο θεσμικών

επενδυτών υψηλών απαιτήσεων και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη σε

όλες τις βαθμίδες των επαγγελματιών, καθώς και του ευρύτερου

επενδυτικού κοινού.

• Η διανομή της ανάλυσης ή των αναλύσεων πραγματοποιείται μέσω
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όλων των μορφών διάχυσης της πληροφόρησης. Μεταξύ των άλλων,

δύναται να είναι σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή, καθώς και να

παρουσιάζεται μέσα από την ιστοσελίδα της εισηγμένης εταιρίας ή

του οίκου ανάλυσης “VRS” με ελεύθερη πρόσβαση. Για τον

αποτελεσματικότερο τρόπο προώθησης των εν λόγω προϊόντων, ο

οίκος έρευνας και ανάλυσης “VRS” παρουσιάζει ολοκληρωμένη

πρόταση σε συνεργασία με αναγνωρισμένες εταιρίες επικοινωνίας

και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι δυνητικοί αποδέκτες των προϊόντων ανάλυσης του οίκου “VRS”

είναι οι ακόλουθοι (τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό):

1.  Έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές,

2.  Χρηματιστηριακές εταιρίες,

3.  Ιδιώτες διαχειριστές μετοχικών χαρτοφυλακίων,

4.  Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι,

5.  Στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα,

6.  Ακαδημαϊκοί φορείς,

7.  Εξειδικευμένοι επενδυτές.

Οι παραπάνω αποδέκτες – ο συνολικός αριθμός των οποίων υπερβαίνει

τους 3.000 - αποτελούν ενεργούς εξειδικευμένους ενδιαφερόμενους των

εξελίξεων της εγχώριας και διεθνούς κεφαλαιαγοράς, και

εμπλουτίζονται με συστηματικό τρόπο από τον οίκο “VRS”.

2.  Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Οικονομικής και Επενδυτικής Φύσης               

Η πολυετής συνεργασία των συντελεστών του οίκου “VRS” με μεγάλες

επιχειρήσεις, κυρίως στον Ελληνικό χώρο, συνίσταται στην παροχή

τεχνογνωσίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων,

καθώς και στην προσφορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών

χρηματοοικονομικής φύσης. Στον τομέα αυτόν, η “VRS” προσφέρει

υπηρεσίες όπως:

I. Μελέτες Σκοπιμότητας,

II. Οικονομοτεχνικές Μελέτες,

III. Μελέτες Αξιολόγησης και Διαχείρισης Επενδύσεων,

IV. Αποτίμηση Εταιριών με σκοπό πιθανές συνεργασίες,

V. Υπηρεσίες Εξαγορών και Συγχωνεύσεων Εταιριών,

VI. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών Σχεδίων που

αφορούν ολόκληρη την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή τμήμα αυτής,

VII. Παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε επίπεδο Επιχειρηματικού

Κλάδου,

VIII. Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη Έργων,

IX. Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου.

3.  Εκπαίδευση – Επιμόρφωση Στελεχών της

Αγοράς                            

Η Εταιρία “VRS” παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης - τόσο για ίδιο

λογαριασμό, όσο και για λογαριασμό φορέων και επιχειρήσεων -

εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν

εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς τομείς, σε θέματα μεταξύ των

άλλων:

Α. Διοικητικής Λογιστικής,

Β. Επιχειρησιακής Στρατηγικής,

Γ. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

4.  Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές

Μεταφράσεις                 

Η Εταιρία “VRS” έρχεται να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων για

εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές μεταφράσεις με τη χρήση τεχνικών

οικονομικών όρων και λεκτικών διατυπώσεων που απευθύνονται σε

αποδέκτες με γνώση και εμπειρία της χρηματοοικονομικής επιστήμης.

5.  Συγγραφική Δραστηριότητα            

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών της “VRS” έχει προχωρήσει με

επιτυχία στη συγγραφή και την έκδοση εντύπων, βιβλίων και

εκπαιδευτικών εγχειριδίων, καθώς και στη δημοσίευση εξειδικευμένων

ερευνών σε περιοδικά και εφημερίδες που περιλαμβάνουν θέματα

σχετικά με τις επενδύσεις στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, τη

χρηματοδότηση και την αποτίμηση των επιχειρήσεων, καθώς και την

πορεία των οικονομιών και των ανά τον κόσμο χρηματιστηρίων.
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