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Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ πνπ 

δηνξγαλώλεη ε Έλσζε Θεζκηθώλ Επελδπηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα, Παξαζθεπή 23 

Απξηιίνπ 2010 ε παξνπζίαζε ηνπ νκίινπ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. από ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο. Οη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξίαο αλαθέξζεθαλ ιεπηνκεξώο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, 

ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ρξήζεο 2009 θαζώο θαη ζηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο θαη 

πξννπηηθέο ηεο CENTRIC. 

 

Σηελ παξνπζίαζε έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο CENΤRIC, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθέο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη 

δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο αζιεηηθνύ ζηνηρήκαηνο θαη παηρληδηώλ θαζηζηώληαο ηνλ όκηιν σο 

έλαλ από ηνπο δπλακηθόηεξνπο παίθηεο ζηνλ ρώξν ηνπ online entertainment. Μέζσ ησλ 

ζπγαηξηθώλ ECN Management Limited θαη SEE SPORTS Limited ν όκηινο 

εθκεηαιιεύεηαη ηα ζήκαηα Sportingbet θαη Vistabet πξνζθέξνληαο επξεία γθάκα 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ Ειιεληθή γιώζζα αιιά θαη ζε γιώζζεο ρσξώλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θξναηηθά, ζινβεληθά, θαη ξνπκαληθά. 

Παξάιιεια, έγηλε αλαθνξά, ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ ?Lex? ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Dragonfish Plc ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ 888 θαη ζηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ 

πξντόλησλ ζπλαιιαγώλ εύξνπο (financial spreads) ζε ζπλεξγαζία κε ηε World Spreads 

Ltd (www.spreads.gr). 

 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 

2009. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληζρπκέλνο θαηά 25,5% εκθαλίζηεθε ν ελνπνηεκέλνο θύθινο 

εξγαζηώλ ν νπνίνο δηακνξθώζεθε ζηα επξώ 758,6 εθαη. έλαληη επξώ 604,6 εθαη. ην 

2008. Τν ηδηαίηεξα απηό ζεηηθό απνηέιεζκα επηηεύρζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο έληνλα 

αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο αιιά 

θαη ζε έλα έηνο κε απνπζία ζεκαληηθώλ αζιεηηθώλ (θπξίσο πνδνζθαηξηθώλ) 

γεγνλόησλ, ζε αληίζεζε κε ην 2008 πνπ πεξηειάκβαλε ην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα 

Πνδνζθαίξνπ. Τα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 3,8% θαη αλήιζαλ ζε 

επξώ 16,9 εθαη. έλαληη επξώ 16,2 εθαη. ηε ρξήζε 2008. Θεηηθή εμέιημε θαηαγξάθνπλ 

ηα ππόινηπα ζηνηρεία θεξδνθνξίαο κε ηα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ηνπ Οκίινπ λα αλέξρνληαη ζε επξώ 8,9 εθαη. ηε ρξήζε 2009 έλαληη επξώ 8,7 

εθαη. ην 2008 ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 2,4%. Τέινο, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε κεηά 

από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (ΕΑΤΑΜ) δηακνξθώζεθαλ ζηα επξώ 4,71 εθαη. 

ην 2009 έλαληη επξώ 4,36 εθαη. ην 2008 απμεκέλα θαηά 8,0%. 

 

Οινθιεξώλνληαο ηελ παξνπζίαζε ε δηνίθεζε ηεο CENTRIC αλαθέξζεθε ζηνπο 

ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηε ζπλερή 

http://www.spreads.gr/


 

 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο 

εκπεηξίαο. Κύξην ζηόρν απνηειεί ε δηεύξπλζε ηεο πθηζηάκελεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο κε ηελ πξνζέιθπζε νινέλα θαη κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ 

ρξεζηώλ, ηελ πςειή επαλαιεςηκόηεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ πειαηώλ θαζώο θαη ηελ 

επέθηαζε ηόζν ζε λέα πξντόληα όζν θαη ζε λέεο γιώζζεο. Σπγθεθξηκέλα, ε εηαηξία 

ζηνρεύεη κέζα ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 λα νινθιεξώζεη θαη λα δηαζέζεη ηελ 

ηζηνζειίδα sportingbet ζηα ζινβάθηθα θαη ηελ vistabet ζηα αιβαληθά. 

 

χετικά με την CENTRIC 

 

Η βαζηθή δραζηερηόηεηα ηες CENTRIC είλαη ε ζσκκεηοτή ζε Εσρφπαχθές εηαηρίες ποσ 

δηατεηρίδοληαη δηαδηθησαθούς ηόποσς αζιεηηθού ζηοητήκαηος θαη παητληδηώλ. Οη ζσγαηρηθές ηες 

ζσλεργάδοληαη κε ηελ Sportingbet PLC γηα ηελ εθκεηάιιεσζε ηφλ ζεκάηφλ “Sportingbet” θαη 

“VistaBet”, κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεσζε ηφλ ζεκάηφλ “Lex” θαη κε ηε World 

Spreads Ltd γηα ηελ προώζεζε (marketing) ηφλ προχόληφλ financial spreads (www.spreads.gr). 

Επίζες, ε Εηαηρία δραζηερηοποηείηαη ζηελ εκπορία προχόληφλ θαη σπερεζηώλ υεθηαθού 

περηετοκέλοσ. 


