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H CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ανακοινώνει την πρόθεση σσμμετοτής της στη CD
MEDIA ΑΕ
Η CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΔ ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη πξνηίζεηαη λα
πξνβεί ζε αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο θαη
δηαλνκήο πξντόλησλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε CENTRIC
πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί εθεμήο ζηνλ ηνκέα απηόλ εκκέζσο δηά ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο κε πνζνζηό έσο 20% ζηε CD MEDIA ΑΔ, ηε κεγαιύηεξε εηαηξία
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε.
Η ελέξγεηα απηή εληάζζεηαη ζηνλ επξύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηεο CENTRIC κε
ζηόρν ηελ επηθέληξσζε ζηνλ ξαγδαία αλαπηπζζόκελν ηνκέα δηαδηθηπαθήο
ςπραγσγίαο ζηνλ νπνίν ε εηαηξία έρεη ελεξγό ζπκκεηνρή από ην 2007 θαη ν νπνίνο
απνηειεί ζήκεξα ην θπξίαξρν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο. Δμάιινπ, ε
πεπνίζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο CENTRIC είλαη όηη κε ηελ ελέξγεηα απηή
εμππεξεηνύληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηνπ Οκίινπ,
ελώ παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη ε καθξνβηόηεηα ηεο παξαδνζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο
πνπ ζήκεξα απνηειεί κόλνλ ην 1% ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ.
Η CD MEDIA έρεη 17 θαη πιένλ έηε εκπεηξίαο ζηελ εκπνξία θαη δηαλνκή
ςπραγσγηθνύ ινγηζκηθνύ θαη πξντόλησλ νηθηαθήο δηαζθέδαζεο (games software &
hardware). Από ηα πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο, νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο
αλαπηύζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνύο θαη ζήκεξα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Διιάδα.
Μέζσ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο Best Distribution ζηε Ρνπκαλία θαη Goodtones Great
Games Ltd ζηελ Κύπξν θαζώο θαη ηηο ζπλεξγάηηδεο εηαηξίεο ζε εξβία,
Μαπξνβνύλην, ΠΓΓΜ, Κξναηία, ινβελία θαη ησλ γξαθείσλ πνπ δηαζέηεη ζηε
Βνπιγαξία, ε CD MEDIA απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ
ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε. H CD MEDIA είλαη ν επίζεκνο αληηπξόζσπνο γηα ηελ
Διιάδα ησλ κεγαιύηεξσλ νίθσλ παγθνζκίσο: Ubisoft (Βαιθάληα), Take 2
Interactive, Capcom (Κύπξν θαη Βαιθάληα), Logic 3 (Spectra Video), Microsoft
(Xbox, Xbox 360, Games for Windows) θαη Blizzard (Διιάδα, Κύπξν & Μάιηα),
ελώ παξέρεη ππεξεζίεο δηαλνκήο θαη ππνζηήξημεο back-office ζηελ Electronic Arts
Hellas.
Σν 2009 ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο CD MEDIA αλήιζε ζηα € 23,7 εθαη., ηα
ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (EBITDA) αλήιζαλ ζε € 3,1 εθαη. θαη ηα θέξδε πξν
θόξσλ αλήιζαλ ζε € 1,6 εθαη.
Η CENTRIC είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη από ην 2007 έρεη
επελδύζεη ζε εηαηξίεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο κε επίθεληξν ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ ζε γιώζζεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο κε ζηόρν λα θαηαζηεί έλαο
από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο απηήο. Παξάιιεια,
δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 16 έηε σο εηζαγσγέαο ζηελ εκπνξία πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ Disney, Square/Eidos,
Enix, Konami, Koei, Sony θαζώο θαη Microsoft, κέζσ ζεκαληηθώλ ζπκθσληώλ κε

παξαγσγνύο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ. Ο Όκηινο ζην ελλεάκελν ηεο ρξήζεο 2009
θαηέγξαςε αύμεζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά 29,5% (€546,7
εθαη.) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ πέξπζη.
Η CENTRIC ζα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ
θαηόπηλ ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ
όξσλ ηεο ζθνπνύκελεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε CD MEDIA.

Στετικά με την CENTRIC
Η βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο CENTRIC είλαη ε ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθέο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη
δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο αζιεηηθνύ ζηνηρήκαηνο θαη παηρληδηώλ. Οη ζπγαηξηθέο ηεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ
Sportingbet PLC γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Sportingbet” θαη “VistaBet” θαη “LexPoker” θαη κε
ηε World Spreads Ltd γηα ηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ financial spreads
(www.spreads.gr). Δπίζεο, ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ
ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ.
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