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CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Πληροφοριακό Σημείωμα για την πώληση περιουσιακών
στοιχείων του τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.12. του Κανονισμού Λειτουργίας του
Χ.Α. και της απόφασης αριθμού 25 του Δ.Σ. του Χ.Α.
Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα συντάχθηκε με ευθύνη της Εταιρείας, η οποία
είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του
Η Εταιρεία βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν
Πληροφοριακό Σημείωμα είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Η Εταιρεία βεβαιώνει επίσης ότι το
περιεχόμενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο του
Πληροφοριακού Σημειώματος που κυκλοφορεί, οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του
Πληροφοριακού Σημειώματος συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρείας για άμεση ενημέρωση του Χρηματιστηρίου. Το
Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και δεν φέρει
καμία ευθύνη για και από το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος το οποίο καταχώρησε στην
ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από την Εταιρεία, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση,
συμπλήρωση ή τροποποίηση.
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος
Ο σκοπός της σύνταξης του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος είναι η πληροφόρηση του
επενδυτικού κοινού και των μετόχων της CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., εφεξής CENTRIC ή
Εταιρεία, αναφορικά με την πώληση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη
δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης και υποστήριξης που ασκούν
έως σήμερα θυγατρικές εταιρίες του ομίλου που εδρεύουν στο εξωτερικό. Το πληροφοριακό
σημείωμα τίθεται υπόψη του επενδυτικού κοινού πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της CENTRIC της 14ης Νοεμβρίου 2017 ώστε αυτοί να διαμορφώσουν μια
ολοκληρωμένη άποψη για τη συναλλαγή.
Η σύνταξη και διάθεση του πληροφοριακού σημειώματος έγινε βάσει των διατάξεων 4.3.1.12
του κανονισμού λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως και της απόφασης 25 του
Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

1.2. Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σημειώματος
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:
• Ο κ. Ροδόλφος Οντόνι, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της CENTRIC, Μακρυγιάννη
20, Μοσχάτο Αττικής
• Η κα. Μαρία Αρβανίτη, Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου, Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο
Αττικής
Το πληροφοριακό σημείωμα τίθεται ηλεκτρονικά στη διάθεση των επενδυτών, στην ιστοσελίδα
του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
http://www.centric.gr όπως και επίσης σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας,
Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο Αττικής, τηλ: 210 9480000.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.1. Αντικείμενο της συναλλαγής
Θυγατρικές του ομίλου CENTRIC, και ειδικότερα οι εταιρείες Zatrix Ltd και Vista Online
Entertainment Ltd, έχουν υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με θυγατρικές εταιρείες του
Ομίλου GVC. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η προώθηση και το marketing εταιρικών
σημάτων του χώρου των διαδικτυακών παιγνίων των οποίων η GVC έχει δικαίωμα χρήσης. Οι
συμβάσεις αρχικά αφορούσαν την προώθηση των εταιρικών σημάτων Sportingbet και VistaBet.
Η εξαγορά από τη GVC του ομίλου BWIN οδήγησε στην επέκταση της συνεργασίας με τον Όμιλο
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Zatrix περιλαμβάνοντας και το εταιρικό σήμα BWIN στο χαρτοφυλάκιο των σημάτων που
αφορούν οι σχετικές συμβάσεις.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι θυγατρικές του Ομίλου αφορούν κυρίως στην απόκτηση νέων
πελατών μέσω ολοκληρωμένων διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών δια πολλαπλών
καναλιών επικοινωνίας. Σημαντικές συμπληρωματικές υπηρεσίες αφορούν στην οργάνωση του
τμήματος της εξυπηρέτησης πελατών, όπως και στη διαχείριση των σχέσεων με σημαντικούς
πελάτες (VIP management).
Η πώληση της δραστηριότητας θα επιφέρει αυτοδικαίως τη διακοπή της παροχής από τις
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου των περιγραφέντων υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση της υπό
συζήτηση συναλλαγής το μέρος της αλυσίδας αξίας που καλυπτόταν από τις θυγατρικές
εταιρείες του ομίλου CENTRIC, θα παρέχεται πλέον εσωτερικά από τον όμιλο της αποκτώσας
εταιρείας (GVC). Η καθετοποίηση αυτή συνάδει με τις εξελίξεις του εν λόγω κλάδου κατά τα
τελευταία έτη, όπου και άλλες εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο έχουν προχωρήσει σε
ανάλογες κινήσεις.

2.2. Διαδικασία πώλησης, τίμημα και καταβολή του τιμήματος
Το συμφωνητικό που υπεγράφη αφορά τη σύναψη συμφωνίας με εταιρεία του ομίλου GVC Plc
για μεταβίβαση στην τελευταία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη
δραστηριότητα των θυγατρικών του Ομίλου της Centric, Zatrix Holdings Ltd και E.C.N. Malta
Holdings Ltd, επί της προώθησης (μάρκετινγκ) υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα, αφορά
την προώθηση των εταιρικών σημάτων Sportingbet, VistaBet και BWIN που γίνεται ως σήμερα
από τις προαναφερόμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Centric, ενώ με την ολοκλήρωση
της μεταβίβασης θα γίνεται από εταιρία του ομίλου της αποκτώσας (GVC).
Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης αυτής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
CENTRIC. Εφόσον οι μέτοχοι της CENTRIC αποφανθούν υπέρ της συμφωνίας κατά την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14 Νοεμβρίου 2017 η μεταβίβαση όλων των περιουσιακών
στοιχείων θα ολοκληρωθεί εντός των επομένων εβδομάδων.
Το συνολικό τίμημα που προβλέπεται ανέρχεται σε € 34,4 εκατ. Το τίμημα περιλαμβάνει αρχικό
εξασφαλισμένο τίμημα ύψους € 14,4 εκατ. και συμπληρωματικό

πρόσθετο τίμημα που

σχετίζεται και εξαρτάται από την εξέλιξη της δραστηριότητας που αφορά τα προς μεταβίβαση
περιουσιακά στοιχεία, και που δύναται να ανέλθει σε € 20 εκατ.
Το πρόσθετο τίμημα χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη που αφορούν διαφορετικά χρονικά σημεία
αναφοράς. Ειδικότερα:
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Α) Το πρώτο μέρος αφορά σε ποσό ύψους € 10 εκατ. και θα καταβληθεί της πωλήτριες
εταιρείες εφόσον η δραστηριότητα που σχετίζεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά
στοιχεία θα σημειώσει αύξηση κατά 5% τουλάχιστον, είτε κατά την περίοδο 01.07.201730.06.2018, είτε κατά την περίοδο 01.07.2018-30.06.2019, σε σχέση με την απολογιστική
περίοδο 01.07.2016-30.06.2017. Ποσοστό 75% του πρόσθετου τιμήματος των € 10 εκατ.,
δηλαδή € 7,5 εκατ., θα καταβληθεί εφόσον η δραστηριότητα που σχετίζεται με τα
μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα σημειώσει αύξηση από 0% ως 5%, είτε κατά την
περίοδο 01.07.2017-30.06.2018, είτε κατά την περίοδο 01.07.2018-30.06.2019, σε σχέση με
την απολογιστική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017. Ποσοστό 50% του πρόσθετου τιμήματος
των € 10 εκατ., δηλαδή € 5 εκατ., θα καταβληθεί εφόσον η δραστηριότητα που σχετίζεται με
τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφωθεί είτε κατά την περίοδο
01.07.2017-30.06.2018, είτε κατά την περίοδο 01.07.2018-30.06.2019, σε ποσοστό από 90%
ως 100% της απολογιστικής περιόδου 01.07.2016-30.06.2017. Σημειώνεται ότι η καταβολή
του πρώτου μέρους του πρόσθετου

τιμήματος, δηλαδή τα

€ 10 εκατ.,

δύναται να

εξασφαλισθεί μερικά κατά την πρώτη περίοδο 01.07.2017-30.06.2018, και το υπολειπόμενο
ποσό να εξασφαλισθεί κατά την δεύτερη περίοδο 01.07.2018-30.06.2019 εφόσον
πληρωθούν οι προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, παραθέτουμε την περίπτωση όπου κατά
την περίοδο 01.07.2017-30.06.2018 η δραστηριότητα σημειώσει αύξηση κατά 2% και
συνεπώς εξασφαλίζεται το 75% των € 10 εκατ., ήτοι € 7,5 εκατ. Αν κατά την επόμενη περίοδο
01.07.2018-30.06.2019 η δραστηριότητα διαμορφωθεί αυξημένη κατά 5% σε σχέση με την
απολογιστική περίοδο αναφοράς της 01.07.2016-30.06.2017, τότε θα εξασφαλιστεί και το
υπολειπόμενο ποσοστό του πρώτου μέρους του πρόσθετου τιμήματος, δηλαδή τα
υπολειπόμενα € 2,5 εκατ.
Β) Το δεύτερο μέρος αφορά σε ποσό ύψους € 5 εκατ. και θα καταβληθεί στις πωλήτριες
εταιρείες εφόσον η δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά
στοιχεία θα σημειώσει αύξηση κατά 10% τουλάχιστον, είτε κατά την περίοδο 01.07.201830.06.2019, είτε κατά την περίοδο 01.07.2019-30.06.2020, σε σχέση με την απολογιστική
περίοδο 01.07.2016-30.06.2017. Ποσοστό 75% του πρόσθετου τιμήματος των € 5 εκατ.,
δηλαδή € 3,75 εκατ., θα καταβληθεί εφόσον η δραστηριότητα που συνδέεται με τα
μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα σημειώσει αύξηση από 5% ως 10%, είτε κατά την
περίοδο 01.07.2018-30.06.2019, είτε κατά την περίοδο 01.07.2019-30.06.2020, σε σχέση με
την απολογιστική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017. Ποσοστό 50% του πρόσθετου τιμήματος
των € 5 εκατ., δηλαδή € 2,5 εκατ., θα καταβληθεί εφόσον η δραστηριότητα που σχετίζεται με
τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία σημειώσει αύξηση από 0% ως 5%, είτε κατά την
περίοδο 01.07.2018-30.06.2019 είτε κατά την περίοδο 01.07.2019-30.06.2020, σε σχέση με
την απολογιστική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017. Σημειώνεται ότι το δεύτερο μέρους του
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τιμήματος, δύναται να εξασφαλισθεί μερικά κατά την πρώτη περίοδο

01.07.2018-30.06.2019, και το υπολειπόμενο ποσό να εξασφαλισθεί κατά την δεύτερη
περίοδο 01.07.2019-30.06.2020 εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη,
παραθέτουμε την

περίπτωση

όπου

κατά

την

περίοδο

01.07.2018-30.06.2019 η

δραστηριότητα σημειώσει αύξηση κατά 6% και συνεπώς εξασφαλίζεται το 75% των € 5 εκατ.,
ήτοι € 3,75 εκατ. Αν κατά την επόμενη περίοδο 01.07.2019-30.06.2020 η δραστηριότητα
σημειώσει αύξηση κατά 10% σε σχέση με την απολογιστική περίοδο αναφοράς της
01.07.2016-30.06.2017, τότε θα εξασφαλιστεί και το υπολειπόμενο ποσοστό του πρώτου
μέρους του πρόσθετου τιμήματος, δηλαδή τα υπολειπόμενα € 1,25 εκατ.
Γ) Το τρίτο μέρος αφορά σε ποσό ύψους € 5 εκατ. Θα καταβληθεί εφόσον η δραστηριότητα
που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία θα σημειώσει αύξηση κατά 22%
τουλάχιστον, είτε κατά την περίοδο 01.07.2017-30.06.2018, είτε κατά την περίοδο
01.07.2018-30.06.2019, σε σχέση με την απολογιστική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017.
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει ως εξής:


Το αρχικό εξασφαλισμένο τίμημα θα καταβληθεί εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση
της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων

•

Όσον αφορά το πρόσθετο τίμημα, ο όμιλος CENTRIC θα αποστέλλει ειδοποίηση προς τον
όμιλο GVC εντός δέκα ημερών από την τυχόν πλήρωση του εκάστοτε εκ των παραπάνω
ποσοτικών οροσήμων. Η GVC θα καταβάλει το μέρος του πρόσθετου τιμήματος εντός
τριάντα ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης

2.3. Αποτίμηση ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών
Η αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων έγινε από τον ελεγκτικό

οίκο Mazars. Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία ενήργησε ως ανεξάρτητος εκτιμητής
και ότι δεν υπήρξε ουδεμία πρότερη επαγγελματική σχέση μεταξύ της Mazars και του ομίλου
CENTRIC.
Για τη διενέργεια της αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν σειρά από στοιχεία τα οποία
επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως:


Ιστορικά απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας που σχετίζεται με τα
μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία



Τα προβλεπόμενα στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη της δραστηριότητας για τα έτη
2017-2021



Στοιχεία του κλάδου από διαθέσιμες βάσεις δεδομένων

6

Centric Συμμετοχών Α.Ε.


Πληροφοριακό Σημείωμα

Νοέμβριος 2017

Στοιχεία σχετικά με τη διαμόρφωση των συντελεστών προεξόφλησης και κινδύνου
από διαθέσιμες βάσεις δεδομένων

Η βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων
περιουσιακών στοιχείων είναι η Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών. (DCF
method). Οι

υπολογισμοί των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιούνται για τον

υπολογισμό της παρούσας αξίας όλων των μελλοντικών ροών εισοδήματος που σχετίζονται με ένα
περιουσιακό στοιχείο. Η παρούσα αξία αντιπροσωπεύει την αξία μιας σειράς ταμειακών ροών σε
τρέχουσες τιμές, λαμβάνοντας υπόψη την χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που
συνδέονται με τις ταμειακές ροές. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός προεξοφλητικού
επιτοκίου προσαρμοσμένου σε κίνδυνο στις ταμειακές ροές – όσο υψηλότερος είναι

ο

εγγενής

κίνδυνος πραγματοποίησης των μελλοντικών ταμειακών ροών, τόσο μεγαλύτερο είναι το
προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται. Κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία
αποτελεί και την πιο διαδεδομένη για ανάλογες εργασίες, είναι η πλέον ενδεδειγμένη

για

τους

σκοπούς της παρούσας αποτιμητικής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακριβή δεδομένα της
συναλλαγής.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αποτίμησης η εύλογη αξία των υπό μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων, ανέρχεται σε € 24,8 εκατ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται εύρος της εύλογης
αξίας βάσει ανάλυσης ευαισθησίας των συντελεστών προεξόφλησης των ταμειακών ροών (WACC)
όπως και του συντελεστή ανάπτυξης στο διηνεκές. Στο χαμηλότερο άκρο του εύρους η αξία
ανέρχεται σε € 22,8 εκατ. και στο υψηλότερο σε € 27,7 εκατ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Ποσά σε 000' €
Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές
0,0%
1,0%
2,0%
WACC 12,9%
24.672
26.030
27.637
13,9%
23.643
24.815
26.185
14,9%
22.752
23.775
24.958
WACC => μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
Η εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνει την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων που αφορά την
προώθηση των εμπορικών σημάτων Sportingbet, BWIN & VistaBet. H δραστηριότητα της
προώθησης των σημάτων Sportingbet και BWIN, εντάσσεται στη δραστηριότητα του κατά 100%
θυγατρικού ομίλου Zatrix και ειδικότερα στη δραστηριότητα της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας
Zatrix Ltd. H δραστηριότητα της προώθησης του σήματος VistaBet, εντάσσεται στη δραστηριότητα
του κατά 51% θυγατρικού ομίλου ECN και ειδικότερα στη δραστηριότητα της εταιρείας Vista Online
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Entertainment Ltd, η οποία ανήκει κατά 95% στην εταιρεία ECN. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι
η CENTRIC ελέγχει το 48,45% της δραστηριότητας της Vista Online Entertainment Ltd.
Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που διενεργήθηκε, το 23,5% της συνολικής αξίας των προς
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αφορούν την προώθηση του σήματος VistaBet και το 76,5%
των σημάτων Sportingbet & BWIN. Συνεπεία του παραπάνω η αξία του τιμήματος, αρχικού και
όποιου επιπρόσθετου προκύψει, που είναι αποδιδόμενη στους μετόχους της CENTRIC ανέρχεται σε
87,9% και στους μετόχους μειοψηφίας του ομίλου ECΝ σε 12,1% .
Προκειμένου να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της αποτίμησης, χρησιμοποιήθηκε και συμπληρωματική
μεθοδολογία ώστε να διαπιστωθεί αν το αποτέλεσμα της συγκλίνει με αυτό που καθορίστηκε βάσει
της μεθοδολογίας της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα, η μέθοδος είναι
η ακόλουθη:


Μέθοδος δεικτών κεφαλαιαγοράς (Market multiples)
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει την αξία μίας εταιρείας συγκρίνοντάς την με ομοειδείς
εταιρείες των οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια
και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια συγκρισιμότητας.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για τις αποτιμήσεις των εταιρειών, βάσει δείγματος κατά το
δυνατόν ομοειδών εταιρειών, εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, μετά
από έρευνα σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν στοιχεία εταιρειών εισηγμένων σε
χρηματιστήρια, προσδιορίστηκαν οι Δείκτες – Πολλαπλασιαστές αποτίμησης, οι οποίοι στη
συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν με τις αντίστοιχες παραμέτρους για το 2016 (π.χ. πωλήσεις,
κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων, κ.λπ.) των υπό αποτίμηση εταιριών, ώστε να
προσδιορισθεί η αξία των εταιρειών με βάση αυτή τη μέθοδο. Για την αποτίμηση με αυτή
την μέθοδο χρησιμοποιήθηκαν και μελλοντικοί πολλαπλασιαστές των εταιρειών του
δείγματος οι οποίοι στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες
παραμέτρους για τα επόμενα έτη. Στη συνέχεια έγινε στάθμιση των αποτελεσμάτων. Βάσει
αυτής της μεθοδολογίας η εκτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών
στοιχείων ανήλθε σε € 26 εκατ.

Βάσει των παραπάνω παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα και της συμπληρωματικής μεθόδου,
μέθοδος δεικτών κεφαλαιαγοράς, καταλήγει σε εκτίμηση αξίας που δεν είναι ουσιαστικά
διάφορη της εκτίμησης που προκύπτει από τη μέθοδο της προεξόφλησης μελλοντικών
ταμειακών ροών.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
3.1. Γενικές πληροφορίας για τη CENTRIC
Η Εταιρεία «Centric Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «Centric Α.Ε.»,
που αποδίδεται ξενόγλωσσα και για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές σε
πιστή

μετάφραση

«Centric Holdings S.A.», έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ.

ΕΜ.2723/25.08.1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης
και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5194/6.09.1995). Η Εταιρεία
είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 112604508000. Η έδρα και τα γραφεία της
Εταιρείας βρίσκονται στο Δήμο Μοσχάτου, επί της οδού Μακρυγιάννη 20, τηλ. 2109480000. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 50 έτη από την 25.8.1995, και λήγει στις
23.8 του έτους 2045.

3.2. Ιστορικό
Τα σημαντικότερα χρονικά ορόσημα της εξέλιξης του Ομίλου απεικονίζονται επιγραμματικά
κατωτέρω:
1995


Ίδρυση της εταιρίας αρχικά με την επωνυμία «ΓΚΡΟΥΠ ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή και εμπορία ψηφιακών
προϊόντων και υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας
1996



Επέκταση της εισαγωγικής δραστηριότητας με την εμφάνιση της τεχνολογίας παιχνιδιών
κονσόλας και την αντιπροσώπευση και διανομή τέτοιων τίτλων στην Ελλάδα
1998



Έναρξη εισαγωγής και διανομής περιφερειακών συσκευών για Η/Υ και κονσόλες

2001


Επιλογή της Εταιρείας ως επίσημου διανομέα της Microsoft Hellas για τη διάθεση του X-Box
που ξεκίνησε στην Ευρώπη το Μάρτιο του 2002
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2002


Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2003



Μετονομασία της Εταιρείας σε CENTRIC MULTIMEDIA
2004



Ίδρυση της θυγατρικής ZILOS LTD με ποσοστό συμμετοχής 70% και με έδρα την Κύπρο με
στόχο την προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας στην Κυπριακή αγορά
2005



Επέκταση της συνεργασίας με τη Microsoft στη διανομή των παιχνιδιών της Microsoft Games
Studios στην Ελλάδα
2006



Εξαγορά συμπληρωματικού ποσοστού 20% στη ZILOS LTD
2007



Είσοδος στην αγορά της προώθησης διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω εξαγοράς του 21% της
ECN Management Ltd που μέσω της θυγατρικής της Vista Gaming Online Ltd κατέχει τα
εμπορικά σήματα Vistabet και Lexpoker και τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους για την
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών διαχείρισης και προώθησης στην Ελληνική γλώσσα



Επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στο χώρο της προώθησης διαδικτυακών
υπηρεσιών με την ίδρυση των θυγατρικών See Sports Holding Ltd και See Sports Ltd με έδρα
την Μάλτα και την πλήρη εξαγορά του 100% της Flyer, Joint Venture Partner της Sportingbet
Plc, για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ελληνική γλώσσα.



Για τη χρηματοδότηση της παραπάνω εξαγοράς η Εταιρεία εξέδωσε μετατρέψιμο
ομολογιακό δάνειο ύψους € 23 εκατ.

2008


Πώληση της ZILOS



Εξαγορά συμπληρωματικού ποσοστού 30% της ECN Management Ltd αυξάνοντας το
ποσοστό σε 51%
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Επέκταση της συμφωνίας με θυγατρικές της Sportingbet για την είσοδο σε 9 γλώσσες
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Κροατία, Σλοβενία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Σερβία,
Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία και Αλβανία)
2009



Ξεκίνησε σταδιακά η διαφήμιση και η παροχή υπηρεσιών υπό τους διαδικτυακούς τόπους
Sportingbet και VistaΒet στις συμπληρωματικές γλώσσες που προβλεπόταν από τη συμφωνία
του 2008



Μεταφορά της δραστηριότητας του ομίλου ECN Management στη Μάλτα
2010



H δραστηριότητα της εμπορίας και παροχής υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου έχει
καταστεί ουσιαστικά αδρανής μετά το τέλος του Α’ εξάμηνου του 2010.



Οι εταιρείες του ομίλου SEE SPORTS, μετονομάζονται σε ZATRIX
2011



Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους € 20,2 εκατ. λόγω μετατροπής των
ομολογιών, του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που συνάφθηκε το 2007, σε μετοχές.
Μεγάλη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας
2012



Η Εταιρεία μετατρέπεται σε εταιρεία Συμμετοχών



Αλλαγή του ονόματος σε Centric Συμμετοχών
2013



Έναρξη της νέας δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών καζίνο και τεχνολογίας εν πλω.



Πρώτη μειοψηφική επένδυση στο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας
2014



Πρώτη επένδυση στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
2015



Ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας
2016
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Σημαντική μεγέθυνση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών καζίνο και τεχνολογίας εν
πλω, μέσω υπογραφής νέων συνεργασιών



Ενσωμάτωση του εταιρικού σήματος BWIN στο χαρτοφυλάκιο των σημάτων που αποτελούν
το αντικείμενο της δραστηριότητας υπηρεσιών προώθησης της διαδικτυακής ψυχαγωγίας



Σταδιακή απεμπλοκή από τις επενδύσεις στην εμπορική ναυτιλία
2017



Έτος επαναπροσδιορισμού των βασικών στρατηγικών αξόνων της δραστηριοποίησης του
Ομίλου



Αποχώρηση από τη δραστηριότητα της προώθησης υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας



Κατά το β’ εξάμηνο του έτους:
o Ξεκινά η δραστηριοποίηση στο χώρο της μαζικής εστίασης. Έναρξη της λειτουργίας
του πρώτου εστιατορίου στην Αγία Παρασκευή Αττικής
o Εισέρχεται ο Όμιλος στο χώρο της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων. Αγορά του
πρώτου ακινήτου στη νήσο Μύκονο

3.3. Παρουσίαση αντικειμένου εργασιών
Η Εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Απριλίου
2012 μετατράπηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της
αναφορικά με το σκοπό της δραστηριότητας της, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α) Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις,
εισηγμένες ή μη σε Χρηματιστήρια, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα
συσταθούν ανεξάρτητα από τον σκοπό, τη δραστηριότητα και τον εταιρικό τους τύπο
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και εταιρειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και
εταιρειών παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές.
2) Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων
εταιρειών.
3) Η διαχείριση της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Εταιρείας.
β) Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δικαιούται:
1) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως
εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
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2) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων,
σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης
εμπορικού κινδύνου.
3) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες
εταιρείες.
5) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.
6) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις
οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται.
Στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο καταστατικό της η Εταιρεία διαθέτει μια σειρά από
άμεσες και έμμεσες συμμετοχές οι οποίες στις 30.06.2017 ήταν οι ακόλουθες :

Επωνυμία
Centric Συμμετοχών ΑΕ
E.C.N. Malta Holdings Ltd
Lex Online Entertainment Ltd
Vista Online Entertainment Limited

Ποσοστό
Συμμετοχής
51%
48%
48%

Συμμετοχή

Μέθοδος Ενοποίησης

Έδρα / Χώρα

Μητρική
Άμεση
Έμμεση
Έμμεση

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Ελλάδα
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Βρεττανικές
Παρθένοι
Νήσοι
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ηνωμένο
Βασίλειο
Μάλτα
Μάλτα
Παναμάς
Νησιά Μάρσαλ
Νησιά Μάρσαλ
Νησιά Μάρσαλ
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Ελλάδα

Barda Investments Ltd

51%

Έμμεση

Ολική Ενοποίηση

E.C.N. Management Ltd

51%

Άμεση

Ολική Ενοποίηση

Vista Gaming On line Ltd

48%

Έμμεση

Ολική Ενοποίηση

Zatrix Holdings Ltd
Zatrix Ltd
Flyer International S.A.
Daliance Enterprises Co
Jasmine Holdings Ltd
Satin Finance Ltd
FSM Holdings Ltd
Playseas Ltd
Hipo Holdings Ltd
Hipo Ltd
Σάνφλοου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

100%
100%
100%
26%
26%
26%
100%
100%
100%
100%
100%

Άμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Άμεση
Έμμεση
Άμεση
Έμμεση
Άμεση

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Βάσει των παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου στις
εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Α) Συμμετοχές σε εταιρείες ή ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
προώθησης και marketing υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού. Η δραστηριότητα αυτή
εντάσσεται στους ομίλους Zatrix και ECN και αποτελεί το αντικείμενο της συναλλαγής που
αφορά το παρόν πληροφοριακό σημείωμα. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο
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Κεφάλαιο 2.1 Περιγραφή του Αντικειμένου της Συναλλαγής. Με την ολοκλήρωση της
πώλησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων ο Όμιλος Centric θα παύσει να
δραστηριοποιείται στον εν λόγω χώρο.
Β) Συμμετοχή σε όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο της λειτουργίας καζίνο,
video games και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών σε κρουαζιερόπλοια και cruise ferries. Η
δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στον όμιλο FSM και θα συνεχίσει να υφίσταται.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4.3 Διάρθρωση του ομίλου μετά την
ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Γ) Συμμετοχή σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Η δραστηριότητα αφορά την εταιρεία Σανφλοου. Περισσότερες πληροφορίες
παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4.3 Διάρθρωση του ομίλου μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής.
Δ) Συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας. Ειδικότερα, η
δραστηριότητα αυτή αφορά μειοψηφικές συμμετοχές στις εταιρείες Daliance Enterprises,
Jasmine & Satin Finance. H αξία συμμετοχής σε αυτές τις εταιρείες έχει απομειωθεί πλήρως.
Η δραστηριότητα δεν αναμένεται να συνεχιστεί.

3.4. Παρουσίαση μετοχικής σύνθεσης και διοίκησης
Οι κυριότεροι μέτοχοι με συμμετοχή που ξεπερνά το 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της CENTRIC,
σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις τους αναφορικά με την απόκτηση ή διάθεση μετοχών είναι
οι ακόλουθοι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ελέγχεται από

ΠΟΣΟΣΤΟ

ELANATIS LTD

Μάριος Διάκος

28,43%

ADION ENTERPRISES LIMITED

Έλλη Χατζηχάννα

15,92%

J & E INVESTMENTS LIMITED

Χαράλαμπος Σαμίρ

9,97%

ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΟΝΤΟΝΙ

8,46%

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της CENTRIC είναι η ακόλουθη:
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Ροδόλφος Οντόνι
Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποτελεί τον ιδρυτή και έναν εκ των βασικών μετόχων της
εταιρείας, διατελώντας καθήκοντα Διευθύνοντος συμβούλου έως και σήμερα. Είναι
απόφοιτος του London College of Communication, από όπου απέκτησε Β.Α. in Publishing
Management. Είναι κάτοχος Master of Science in Management Systems από το Rochester
Institute of Technology.

Ιωάννης Καποδίστριας
Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Κατέχει Diploma στα Οικονομικά από το University of London
και BSc(Hons) στα Οικονομικά και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το
Manchester Metropolitan University.
Εργάστηκε αρχικά στην Ελλάδα στο χώρο της διαφήμισης και στη συνέχεια για 7,5 έτη ως
Marketing Manager στην αεροπορική εταιρία easyJet στην Αγγλία. Εκεί ήταν υπεύθυνος για
το λανσάρισμα, τη διαφήμιση και το σύνολο της επικοινωνίας της εταιρίας σε 9 χώρες της
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από τον Οκτώβριο 2005 εργάζεται ως Managing
Director στις θυγατρικές εταιρίες της CENTRIC στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα.

Καλυψώ Κοντογιάννη
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Η κα Καλυψώ Κοντογιάννη είναι δικηγόρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Middlesex του
Λονδίνου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, (University of London) με εξειδίκευση σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου.
Πριν την ενασχόλησή της από το 2002 ως μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας "Λεωνίδας Η.
Κοντογιάννης - Καλυψώ Λ. Κοντογιάννη Δικηγορική Εταιρεία", η κα Κοντογιάννη εργάστηκε
σε διάφορες διοικητικές θέσεις στο Λονδίνο.
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Εμμανουήλ Βλασερός
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε οικονομικά στην Α.Β.Σ.Π. και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία
σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις διαφόρων εταιρειών. Έχει διατελέσει Οικονομικός
Διευθυντής στην Χατζηιωάννου Holdings επί οχτώ χρόνια, και Γενικός Διευθυντής στην
Sprider Stores A.E. επί 4 χρόνια. Σήμερα εξασκεί ελεύθερο επάγγελμα ως σύμβουλος
επιχειρήσεων.

Γεώργιος Τσαγκλής
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Τσαγκλής κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Βanking & Finance από το Πανεπιστήμιο του
Sheffield Hallam του Ηνωμένου Βασιλείου και πτυχίο στο International Business
Administration από το Πανεπιστήμιο του Northumbria/Newcastle επίσης στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Από το 2002 έως και το 2010 εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο (Citibank & Τράπεζα
Πειραιώς) όπου διετέλεσε υποδιευθυντής καταστημάτων. Από το 2010 έως και το 2012
εργάστηκε στην Εταιρία ως Financial Services Officer.

Μαρία Ασλανίδη
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Η κ. Ασλανίδη είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.
Μεσολογγίου και έχει εκτενή εμπειρία στη γενική λογιστική και εμπορική διαχείριση. Η κ.
Ασλανίδη έχει εργαστεί ως υπεύθυνη λογιστηρίου σε τεχνικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις
από το 2003 έως σήμερα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Συγκροτήθηκε σε σώμα τις 18 Ιουνίου 2015 και η θητεία του είναι
πενταετής.

3.5. Συμμετοχές των κυρίων μετόχων και μελών Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες
Οι συμμετοχές των κυρίων μετόχων της CENTRIC σε άλλες εταιρείες παρουσιάζονται
κατωτέρω:
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Η εταιρεία ADION ENTERPRISES LTD έχει τις κάτωθι συμμετοχές στο μετοχικό
κεφάλαιο άλλων εταιρειών:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ETAIΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ECN Malta Holdings LTD

49,00%

ECN Management LTD

49,00%

Οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της CENTRIC στο μετοχικό κεφάλαιο ή
στο διοικητικό συμβούλιο άλλων εταιρειών είναι οι ακόλουθες:


Ο κος. Ιωάννης Καποδίστριας συμμετέχει με ποσοστό 99% στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας «Μαικ Τσαρλυ Ν.Ε.Π.Α.». Επίσης είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία
«Liquid A.E.»



H κα. Καλυψώ Κοντογιάννη συμμετέχει ως απλό Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία “Any Bill
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών” και
στην εταιρεία “Σάνφλοου Σόλαρ Μονοπρόσωπη Α.Ε.”



Ο Κος Εμμανουήλ Βλασερός συμμετέχει ως μέλος Δ.Σ στις παρακάτω εταιρίες
o α) Σάββας Χανίδης Α.Ε
o Β) Galerie de Baute Α.Ε
o Γ) Καλλυντικά Δασκάλου Α.Ε
Επίσης συμμετέχει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “Μ. Βλασερός Μ.
Χούμη Ο.Ε.” και κατά 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “Me We ΕΠΕ”. Σε
αμφότερες αυτών των εταιρειών είναι και διαχειριστής.

3.6. Παρουσίαση μέσω διαγράμματος του ομίλου
Η διάθρωση του ομίλου σύμφωνα με τα στοιχεία των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου 1.1.2017-30.6.2017 επιγραμματικά παρουσιάζεται ακολούθως :
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CENTRIC Συμμετοχών

100%

Zatrix
Holdings Ltd
Μάλτα

Sunflow ΙΚΕ
Ελλάδα

100%

100%

100%

51%

51%

Hipo Holdings
Ltd
Μάλτα

FSM Holdings
Ltd
Μάλτα

ECN
Management
Ltd ΗΒ

ECN Malta
Holdings Ltd
Μάλτα

100%

100%

100%

95%

95%

Zatrix Ltd
Μάλτα

Hipo Ltd
Μάλτα

Playseas Ltd
Μάλτα

Vista Gaming
Online Ltd
ΗΒ

Vista Online
Entertainmen
t

95%

100%

100%

Flyer
International
S.A. Παναμάς

Barda
Investments
Ltd ΒΠΝ
26%

Daliance
ΝΜ




26%

LOE Ltd
Μάλτα

26%

Jasmine
ΝΜ

Satin
ΝΜ

Γραμμοσκιασμένα είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία εντάσσεται η δραστηριότητα που σχετίζεται με τα υπό μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία
ΗΒ=> Ηνωμένο Βασίλειο, ΝΜ=> Νησιά Μάρσαλ, ΒΠΝ=> Βρετανικές Παρθένες Νήσοι
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
4.1. Επίδραση στη διαμόρφωση των οικονομικών στοιχείων
H δραστηριότητα της προώθησης διαδικτυακών υπηρεσιών αποτέλεσε κατά τα προηγούμενα
έτη τη βασική επιχειρηματική ενασχόληση του ομίλου, καταγράφοντας υψηλό κύκλο
εργασιών και σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Σημειώνεται ότι η εν λόγω
δραστηριότητα δεν διαμορφώνει ανάγκες κεφαλαιουχικών δαπανών, ενώ επίσης δεν απαιτεί
χρηματοδότηση αφού διέθετε θετικό και βραχύ ταμειακό κύκλο. Απόρροια των παραπάνω
είναι ότι η προώθηση των διαδικτυακών υπηρεσιών είχε σημαντικότατη επίδραση στη
διαμόρφωση των ενοποιημένων στοιχείων αποτελεσμάτων του Ομίλου της CENTRIC. Επίσης
καθοριστική είναι η παρουσία των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αναφορικά με τη
διαμόρφωση του συνόλου του ενεργητικού του ομίλου.
Ακολούθως απεικονίζεται η επίδραση των υπό πώληση περιουσιακών στοιχείων στη
διαμόρφωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου για την περίοδο αναφοράς
01.01.2016-31.12.2016 και για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017.

01.01.2016-31.12.2016

(σε € χιλ.)
Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
Κέρδη προ φόρων
χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)

Συνολικά δημοσιευμένα
Μεταβιβαζόμενα
οικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
αποτελέσματα

Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

1.124.244,4
8.774,2

1.123.378,6
8.006,4

865,8
767,8

-2.435,0

-1.369,4

-1.065,6

Κέρδη προ φόρων και
χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων

-2.844,7

-1.369,4

-1.475,3

Κέρδη (ζημίες) προ
φόρων

-2.843,0

-1.369,4

-1.473,6

Καθαρά κέρδη (ζημίες)
μετά φόρων

-3.268,3

-1.583,1

-1.685,2
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Συνολικά δημοσιευμένα
οικονομικά
αποτελέσματα

Μεταβιβαζόμενα
περιουσιακά στοιχεία

Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

744.086,2
6.895,0

743.599,2
6.446,4

487,0
448,6

Κέρδη προ φόρων
χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)

212,1

1.210,0

-997,9

Κέρδη προ φόρων και
χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων

14,0

1.210,0

-1.196,0

415,0

1.210,0

-795,0

312,0

1.174,2

-862,2

01.01.2017-30.06.2017

(σε € χιλ.)
Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος

Κέρδη (ζημίες) προ
φόρων
Καθαρά κέρδη (ζημίες)
μετά φόρων

Αναφορικά με την επίδραση της υπό εξέταση συναλλαγής στη διαμόρφωση της ενοποιημένης
χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου κατά τις 30.06.2017 και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2017, σημειώνονται τα εξής:


Τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στη δραστηριότητα του ομίλου
Zatrix όσον αφορά στην προώθηση των σημάτων Sportingbet & BWIN, και στη
δραστηριότητα των Ομίλων ECN όσον αφορά στη δραστηριότητα της προώθησης του
σήματος VistaBet.



Στην περίπτωση του ομίλου της Zatrix η αξία του μεταβιβαζόμενου

στοιχείου

απεικονίζεται στην αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου ύψους € 28,7 εκατ. το
οποίο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα απομειωθεί πλήρως, με δεδομένο ότι η
παροχή των υπηρεσιών θα σταματήσει και δεν θα προκύπτει πλέον έσοδο από τη
δραστηριότητα αυτή.


Στην περίπτωση των ομίλων ECN η αξία των περιουσιακών στοιχείων απεικονίζεται
στην υπεραξία επιχείρησης που έχει αναγνωριστεί και η οποία στις 30.06.2017
ανέρχεται σε € 4,1 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όμιλοι ECN έχουν ως αποκλειστική
δραστηριότητα την προώθηση του σήματος VistaBet, η παύση της εν λόγω
δραστηριότητας και η απουσία άλλης θα οδηγήσει στην απομειώση της υπεραξίας.
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Βάσει των παραπάνω η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα έχει ως αποτέλεσμα το
σύνολο των μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου της CENTRIC να
μειωθούν κατά € 32,8 εκατ.



H συνολική επίδραση της συναλλαγής στην καθαρή θέση του ομίλου θα εξαρτηθεί από
την τελική διαμόρφωση του τιμήματος, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσθετο τίμημα το
οποίο μπορεί να ανέλθει σε € 20 εκατ. Στην υποθετική περίπτωση της καταβολής του
πλήρους τιμήματος, δηλαδή των € 34,4 εκατ. το ποσό που αναλογεί στους μετόχους
της CENTRIC, και εφόσον αφαιρεθεί το ποσό που είναι αποδιδόμενο στους μετόχους
μειοψηφίας του ομίλου της ECN, διαμορφώνεται σε ποσό € 30,3 εκατ. και συνεπώς τα
ίδια κεφάλαια του ομίλου της CENTRIC θα επιβαρυνθούν κατά τη διαφορά μεταξύ του
ποσού που θα μειωθούν τα στοιχεία του ενεργητικού του ομίλου CENTRIC και του
ποσού που είναι αποδιδόμενο στους μετόχους της, ήτοι κατά €2,5 εκατ.

4.2. Επίδραση στις προοπτικές του ομίλου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα έχει σημαντική επίδραση στην
εξέλιξη των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών όπου εντάσσεται η δραστηριότητα της
προώθησης υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Συνέπεια αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη
την καθοριστική συμμετοχή των εταιρειών αυτών στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του
Ομίλου, η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων θα επηρεάσει καθοριστικά τον Όμιλο και
τις προοπτικές του. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα της προηγούμενη παραγράφου, η
συμμετοχή της υπό μεταβίβαση δραστηριότητας ανέρχεται σε ποσοστό 99,9% και 91,1% του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών και μικτού κέρδους του ομίλου για την περίοδο αναφοράς
01.01.2016-31.12.2016. Αντίστοιχα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017 τα
ποσοστά διαμορφώνονται σε 99,2% για τον κύκλο εργασιών και 93,5% για το μικτό κέρδος. Η
διακοπή της μεταβιβαζόμενης δραστηριότητας θα περιορίσει σημαντικά τον ενοποιημένο
κύκλο εργασιών με αποτέλεσμα την έκθεση στον κίνδυνο της μεταφοράς των μετοχών της
Εταιρείας στην κατηγορία προς διαγραφή λόγω μη πλήρωσης του κριτηρίου των ετήσιων
εσόδων ύψους € 2 εκατ. Βάσει των σημερινών δεδομένων αναφορικά με τις δραστηριότητες
που συνεχίζονται αλλά και της συνεισφοράς των νέων τομέων δραστηριότητας, η πιθανότητα
μη πλήρωσης του κριτηρίου των ετήσιων εσόδων € 2 εκατ. διαμορφώνεται χαμηλή.
Από τη μια πλευρά η παύση της δραστηριότητας θα στερήσει τον Όμιλο από μια σημαντική
εισοδηματική ροή και θα περιορίσει ουσιωδώς τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών. Από την
άλλη πλευρά το προσφερόμενο τίμημα, και ιδιαίτερα εφόσον επιτευχθεί η καταβολή του
συνολικού τιμήματος όπως προβλέπεται στη σύμβαση και έχει αναλυθεί στην παράγραφο 2.2
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«Διαδικασία πώλησης, τίμημα και καταβολή του τιμήματος», θα παράσχει στον όμιλο
σημαντική ρευστότητα. Η ρευστότητα αυτή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διεύρυνση
των δραστηριοτήτων του ομίλου μέσω επενδύσεων σε νέους τομείς, οι οποίοι εκτιμάται ότι
διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης. Για δύο εξ’ αυτών των τομέων, μαζική εστίαση
και εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων, γίνεται ειδικότερη αναφορά στην επόμενη
παράγραφο. Αμφότερες δραστηριότητες αναμένεται να συνεισφέρουν στο ενοποιημένο
κύκλο εργασιών από το πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους.
4.3. Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του Ομίλου της τελευταίας πενταετίας, με αναφορά
στον κύκλο εργασιών που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία
Στον πίνακα που ακολουθεί η ανάλυση του κύκλου εργασιών της τελευταίας πενταετίας
μεταξύ της δραστηριότητας που αφορά στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

(σε € χιλ.)
2016
2015
2014
2013
2012

Συνολικός
δημοσιευμένος κύκλος
εργασιών
1.124.244,4
858.957,7
1.040.294,3
745.741,2
504.028,2

Μεταβιβαζόμενα
περιουσιακά
στοιχεία
1.123.378,6
858.367,0
1.039.935,6
745.741,2
504.016,6

Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα
865,8
590,7
358,7
0,0
11,6

4.4. Διάρθρωση του ομίλου μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής
H επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, θα βρει τον Όμιλο ενεργό σε νέους τομείς
δραστηριοποίησης ενώ θα διακοπεί η βασική του ως σήμερα δραστηριότητα. Αναφορικά με
τη διάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σημειώνεται ότι θα αφορά τέσσερις τομείς,
δύο εκ των οποίων είναι σε λειτουργία ήδη, ενώ δυο είναι οι νέοι τομείς που διαμορφώνει
παρουσία ο Όμιλος. Ειδικότερα:


Συνεχίζεται η δραστηριότητα που αφορά

τη λειτουργία καζίνο, video games και

παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε κρουαζιερόπλοια και cruise ferries. H εν λόγω
δραστηριότητα ασκείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας
Playseas που ανήκει στον θυγατρικό όμιλο της FSM. H PlaySeas Ltd, δραστηριοποιείται
στο χώρο της ψυχαγωγίας και της παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών σε πλοία,
κατέχοντας στον τομέα της σημαντική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εταιρεία
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διατηρεί σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες στον κλάδο της
ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας. Ειδικότερα, λειτουργεί και διαχειρίζεται χώρους
καζίνων

και

χώρους

ψυχαγωγικών

παιγνίων

(Arcades

&

Videogames)

σε

κρουαζιερόπλοια και ferries που διενεργούν διεθνείς και εσωτερικές πλόες ανά την
υφήλιο. Συνεργαζόμενη με τους πιο διακεκριμένους προμηθευτές εξοπλισμού και
έχοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο και
σύγχρονες διαδικασίες διοίκησης, επιτυγχάνει ετησίως αξιοσημείωτους ρυθμούς
ανάπτυξης. Προσέτι, η εταιρεία έχοντας πάντα ως στόχο τη διεύρυνση του
χαρτοφυλακίου της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας
παρέχει επίσης στην γκάμα της, μέσω συνεργασιών,

υπηρεσίες internet και

infotainment εντός πλοίων. H PlaySeas, στα πλαίσια της περαιτέρω διεύρυνσης των
εργασιών της βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με παγκοσμίου βεληνεκούς ναυτιλιακές
εταιρείες στον τομέα της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε σημαντικό αριθμό πλοίων.
Η δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα μπορεί να λάβει χώρα είτε μέσω επένδυσης
σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μοντέλο που απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για επενδύσεις,
είτε σε συνεργασία με προμηθευτές εξοπλισμού. Η ρευστότητα που θα προκύψει ως
απόρροια της συναλλαγής πώλησης περιουσιακών στοιχείων θα προσδώσει
μεγαλύτερη ευελιξία στον Όμιλο σε ότι αφορά τον τρόπο που θα αποφασίσει να
συνεχίσει τις συνεργασίες του όπως και το πώς θα δομήσει τις νέες συνεργασίες που
θα προκύψουν. Προφανώς, απώτερος σκοπό πάντα είναι η επαύξηση του στόλου των
συνεργαζόμενων πλοίων και συνεπώς η περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών.
Η δραστηριότητα βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο ενάσκησης της και ως σήμερα έχει
επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο κύκλος
εργασιών για τη χρήση 2014 ανήλθε σε € 340 χιλ. , τη χρήση 2015 σε € 516 χιλ. και τη
χρήση 2016 σε € 791 χιλ. Κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2017 ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε σε € 449 χιλ. έναντι € 264 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα της χρήσης του
2016.


Συνεχίζεται η δραστηριότητα του Ομίλου στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στην λειτουργία της θυγατρικής
εταιρείας Σάνφλοου ΙΚΕ και αφορά την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου στη
Θήβα Βοιωτίας, που βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς όμως να συμβάλει ουσιαστικά στη
διαμόρφωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου. Η παρουσία στον εν
λόγω κλάδο έχει υπάρξει ως σήμερα αρκετά περιορισμένη λόγω των δυσκολιών που
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παρουσιάζει η δραστηριοποίηση σε αυτόν και συνεχών μεταβολών στο νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι οι
υψηλές κεφαλαιουχικές ανάγκες που απαιτούνται για τη διενέργεια επενδύσεων. Και
σε αυτή την περίπτωση τα διαθέσιμα κεφάλαια που θα προκύψουν από την πώληση
των περιουσιακών στοιχείων θα επιτρέψουν την επαναξιολόγηση της ελκυστικότητας
και των προοπτικών του κλάδου, καθιστώντας ίσως πιθανή μια περαιτέρω επέκταση
του Ομίλου στον κλάδο.


Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ξεκίνησε η δραστηριοποίηση του Ομίλου στο χώρο
της μαζικής εστίασης. Η δραστηριότητα εντάσσεται στη λειτουργία της νεοσύστατης
εταιρείας Chicken Stories στην οποία η Centric Συμμετοχών είναι μέτοχος κατά 95%. Το
πρώτο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του το Σεπτέμβριο του 2017.
Εκτίμηση της διοίκησης του Ομίλου είναι ότι ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνει
ευνοϊκές συνθήκες δραστηριοποίησης, καταγράφοντας αντίσταση στη μείωση της
εγχώριας ζήτησης που χαρακτηρίζει τη μετά την οικονομική κρίση εποχή.
σχεδιασμός του καταστήματος

αποδίδει μεγάλη έμφαση στην

Ο

ποιότητα των

προσφερόμενων προϊόντων αλλά και στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και
ευχάριστου χώρου. Σε δεύτερο επίπεδο ζητούμενο είναι το κτίσιμο μιας ισχυρής
εταιρικής ταυτότητας και αναγνωρισημότητας, στοιχείων που είναι κλειδιά για τη
διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων. Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση μιας
μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης σε περισσότερα σημεία, με ενδεχόμενη
επέκταση σε περιοχές εκτός της Αττικής, και εφόσον οι συνθήκες κριθούν πρόσφορες
να εξετασθεί και η πιθανότητα επέκτασης στο εξωτερικό. Η λειτουργία του πρώτου
καταστήματος έχει πιλοτικό χαρακτήρα με στόχο την καταγραφή της δυναμικής της
αγοράς όπως και την αξιολόγηση της απήχησης των προσφερόμενων προϊόντων. Το
χρονικό διάστημα από την έναρξη της δραστηριότητας ως σήμερα είναι περιορισμένο
και εύλογα καθιστά δυσχερή την αποτίμηση του όλου εγχειρήματος. Οι επόμενοι
μήνες λειτουργίας θα είναι σημαντικοί για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το
επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται για όλες τις σχετικές εξελίξεις.


Επίσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, ξεκίνησε η δραστηριοποίηση του Ομίλου
στο χώρο της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων. Η δραστηριότητα εντάσσεται στη
λειτουργία της νεοσύστατης εταιρείας Grand Bay Ltd στην οποία η Centric Συμμετοχών
είναι μέτοχος κατά 100%. H δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό απορρέει από τη
δυναμική που διαμορφώνει ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, με εξαγωγικό
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χαρακτήρα και ο οποίος απευθύνεται σε αλλοδαπή ζήτηση και δεν πλήττεται από την
αδύναμη εσωτερική ζήτηση των τελευταίων χρόνων. Υπό αυτό το πρίσμα οι όποιες
επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα θα αφορούν κυρίως σε ακίνητα υψηλής
εμπορευσιμότητας απευθυνόμενα κατά κανόνα σε τουρίστες προερχόμενους από το
εξωτερικό.
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, η πρώτη επένδυση στον εν λόγω κλάδο
ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορά την αγορά ακινήτου στην περιοχή Ορνός της
Μυκόνου. Το ακίνητο χρήζει αναδιαμόρφωσης ώστε να αναπλασθεί σε ξενοδοχειακή
μονάδα και να μπορέσει να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης κατά
την επόμενη τουριστική σεζόν. Ο Όμιλος βλέπει θετικά την επέκταση της παρουσίας
του στην συγκεκριμένη αγορά ακολουθώντας την ίδια στρατηγική επένδυσης σε
τοποθεσίες υψηλής προβολής και μεγάλης τουριστικής έκθεσης. Ακολουθώντας αυτή
τη στρατηγική θα εξετάζονται συναφείς περιπτώσεις, όταν προκύπτουν, και εφόσον
εκτιμάται ότι διαμορφώνουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ως ακίνητα και ελκυστικές
προοπτικές εκμετάλλευσης.
Στόχος της διοίκησης του Ομίλου είναι να προβεί σύντομα σε αναδιάρθρωση της δομής του με
στόχο την απλοποίηση του, ώστε να παραμείνουν ενεργές μόνο οι εταιρείες που έχουν
αντικείμενο εργασιών και συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των ενοποιημένων
οικονομικών αποτελεσμάτων.
Διαγραμματικά η διάρθρωση του Ομίλου άμεσα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής
μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του τομέα προώθησης διαδικτυακής ψυχαγωγίας
απεικονίζεται ακολούθως:
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CENTRIC Συμμετοχών

100%

Zatrix
Holdings Ltd
Μάλτα

Sunflow ΙΚΕ
Ελλάδα

100%

100%

100%

51%

51%

100%

Hipo Holdings
Ltd
Μάλτα

FSM Holdings
Ltd
Μάλτα

ECN
Management
Ltd HB

ECN Malta
Holdings Ltd
Μάλτα

100%

100%

100%

95%

95%

Zatrix Ltd
Μάλτα

Hipo Ltd
Μάλτα

Playseas Ltd
Μάλτα

Vista Gaming
Online Ltd
ΗΒ

Vista Online
Entertainmen
t

95%

Grand Bay
ΗΒ
95%

100%

100%

Flyer
International
S.A. Παναμάς

Barda
Investments
Ltd ΒΠΝ
26%

Daliance
ΝΜ





26%

LOE Ltd
Μάλτα

26%

Jasmine
ΝΜ

Satin
ΝΜ

Mε χρώμα πορτοκαλί είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία εντάσσονται οι νέες δραστηριότητες της μαζικής εστίασης και της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων
Με χρώμα γκρι είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία εντάσσεται η δραστηριότητα που σχετίζεται με τα υπό μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία
ΗΒ=> Ηνωμένο Βασίλειο, ΝΜ=> Νησιά Μάρσαλ, ΒΠΝ=> Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Chicken
Stories
Ελλάδα
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
5.1. Αντικείμενο δραστηριότητας
Η αποκτώσα εταιρεία, η εταιρεία GVC Services Ltd, ανήκει κατά 100% στον όμιλο της
εταιρείας GVC Holdings plc. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας του ομίλου είναι εισηγμένες
στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, και η κεφαλαιοποίηση της ξεπερνά τα
GBP 2,7 δις.
Ο όμιλος GVC κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της διαδικτυακής ψυχαγωγίας η οποία
έχει περαιτέρω ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια μέσω μιας σειράς εξαγορών άλλων εταιρειών
του κλάδου, μεταξύ των οποίων και της εταιρείας Sportingbet Plc , συνεργάτιδας εταιρείας
θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Centric.
Ο όμιλος GVC αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων.
Παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο προς επιχειρήσεις (b2b) όσο και απευθείας στους πελάτες
της.

Στο φάσμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται όλες οι βασικές προϊοντικές

κατηγορίες του κλάδου δραστηριοποίησης της, όπως στοιχηματισμός, καζίνο, παιχνίδια,
πόκερ και μπίνγκο. Κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της σημαντικά εμπορικά σήματα όπως τα
BWIN, Sportingbet και Gamebookers που αφορούν την κατηγορία του στοιχήματος, και τα
partypoker, partycasino, Foxy Bingo, Gioco Digitale, CasinoClub στην κατηγορία των
παιγνίων.
Ο όμιλος της GVC απασχολεί 2.800 άτομα προσωπικό και δραστηριοποιείται σε μια
ευρύτατη γεωγραφική περιοχή η οποία εκτείνεται σε παραπάνω από είκοσι χώρες, τέσσερις
ηπείρους και είκοσι μία γλώσσες. Κατέχει δεκαεννέα άδειες παροχής υπηρεσιών
διαδικτυακών παιγνίων.

Στην Ελλάδα ασκεί τη δραστηριότητα της μέσω της 100%

θυγατρικής εταιρείας του ομίλου GVC Holdings Plc, Sporting Odds Ltd. Η Sporting Odds Ltd
είναι αδειοδοτημένη από τη Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και έχει
υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου
12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί έκτοτε νόμιμα στην Ελλάδα.

5.2. Μετοχική σύνθεση-Κοινά Διευθυντικά Στελέχη
Όπως αναφέρθηκε οι μετοχές της GVC Plc είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η μετοχική της βάση είναι ευρύτατη και δεν υφίσταται η οποιαδήποτε μετοχική σχέση
μεταξύ της αποκτώσας εταιρείας GVC Services και του ομίλουGVC Holdings Plc, και του
Ομίλου CENTRIC, όπως και των μελών του ΔΣ της αποκτώσας εταιρείας GVC Services και του
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ομίλου GVC Holdings Plc, και του ομίλου της CENTRIC και των διευθυντικών στελεχών της.
Επίσης δεν υπάρχουν κοινά διευθυντικά στελέχη μεταξύ των δύο ομίλων.
Ενδεικτικά οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής που ξεπερνά το 3% σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της GVC είναι οι ακόλουθοι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

STANDARD LIFE ABERDEEN PLC

13.17%

JANUS HENDERSON GROUP PLC

9.91%

THE CAPITAL GROUP OF COMPANIES,

4.87%

INC.
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT

3.49%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ >3%

31.45%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι μπορούν να απευθυνθούν στην
ιστοσελίδα της GVC http://www.gvc-plc.com/ και ιδιαίτερα στην ενότητα των επενδυτικών
σχέσεων.
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