
 
 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 

 

Διεσκρίνιζη ζε ζτέζη με ηην αναζηολή δραζηηριόηηηας ηης 

εμπορίας προχόνηφν και σπηρεζιών υηθιακού περιετομένοσ  

 

 

Ο Όκηινο CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (εθεμήο ε "Εηαηξεία" ή ε "CENTRIC") ζε 
ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηεο εκπνξίαο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ζα ήζειε 
λα δηεπθξηλίζεη ηα θάησζη:  
 

- H ελέξγεηα απηή εληάζζεηαη ζηνλ επξύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηεο 
CENTRIC πνπ ζηνρεύεη ζηελ επηθέληξσζε ηεο ζηνλ ξαγδαία 

αλαπηπζζόκελν ηνκέα ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ νκίινπ ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν ζπλερίδνληαη απξόζθνπηα δίρσο λα 
επεξεάδνληαη θαζόινπ από ηελ αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εκπνξίαο 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ.  
 

- Η ζπλεηζθνξά ηεο αλαζηειιόκελεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ 
ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ βαίλεη ζπλερώο κεηνύκελε από ην 
2007 θαη αθνινύζσο θαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δύν ρξήζεηο έρεη ζπξξηθλσζεί 

ζεκαληηθά. Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζηε ρξήζε ηνπ 2009 απνηέιεζε ην 
0,8% ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ, δειαδή € 6.248 ρηι. επί ζπλόινπ € 

758.563 ρηι. ελώ ζύκθσλα κε ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
πεξηόδνπ 1.1.2010-30.09.2010 κόιηο ην 0,5%, ήηνη € 2.679 ρηι. επί 
ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ € 523.039 ρηι.  

 
Εθ ησλ παξαπάλσ ζπλάδεηαη όηη δελ πξνθύπηεη θακία δπζκελήο επίδξαζε 

ζηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ όπσο θαη όηη ε επίπησζε ηεο 
αλαζηειιόκελεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε δηακόξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
νκίινπ είλαη εληειώο αζήκαληε. 

 
 

 
 
 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC 

 

H Centric Πνιπκέζα ΑΕ είλαη εηζεγκέλε ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 2002. Σπκκεηέρεη ζε 

εηαηξίεο νη νπνίεο πξνζαξκόδνπλ ζε ηνπηθέο αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνύλ ππεξεζίεο 

δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Centric ζπλεξγάδνληαη κε ζεκαληηθνύο παξόρνπο 

δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε Επξσπατθά Χξεκαηηζηήξηα θαη θαηέρνπλ άδεηα 

εμ απνζηάζεσο παξνρήο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, γηα ηελ από θνηλνύ ιεηηνπξγία θαη πξνώζεζε 

ηζηνζειίδσλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 

Επξώπεο. Οη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Sportingbet Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζεκάησλ “Sportingbet” θαη “VistaBet”, κε ηελ Dragonfish Plc γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ “Lex” 

θαη κε ηε World Spreads Ltd γηα ηελ πξνώζεζε (marketing) ησλ πξντόλησλ financial spreads 

(www.spreads.gr). 


