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δημιουργεί η αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου.  

Η εποχική διατήρηση υψηλών αποθεμάτων και η εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων, 

είχαν σαν συνέπεια την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού, η οποία σε συνδυασμό με την 

αύξηση των επιτοκίων, οδήγησε σε αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους.  

ΙΙI. Αποτελέσματα  

Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των προ φόρων και μετά από 

φόρους αποτελεσμάτων του Ομίλου, τα οποία κυμάνθηκαν στο ύψος των 2,32 εκατ. ευρώ 

και 1,63 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 3,96 εκατ. ευρώ και 3,19 εκατ. ευρώ του 

εννεάμηνου του 2007.  

ΙV. Σημαντικά Γεγονότα  

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη περίοδο του παρόντος εννεάμηνου 

ήταν :  

α) Η ανάληψη από τη θυγατρική OMNISHOP της αποκλειστικής ανάπτυξης της 

αλυσίδας HABITAT στην Ελλάδα.  

β) Η ανάληψη από τη θυγατρική YALCO ROMANIA SRL της αποκλειστικής διάθεσης 

των επαγγελματικών εργαλείων DeWALT στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της 

Ρουμανίας και η διεύρυνση της δραστηριότητας στην αγορά του οικιακού και 

επαγγελματικού εξοπλισμού.  

γ) Η διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της μητρικής Εταιρείας με προϊόντα παγκόσμιας 

αναγνώρισης όπως SAECO κ.λ.π.  

δ) Η ανέγερση των νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 

συνολικού προϋπολογισμού 7,9 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία ολοκληρώνεται άμεσα. 

Περαιτέρω, εντός του τελευταίου τριμήνου κυριαρχεί το άνοιγμα στην Ελλάδα του 

πρώτου ολοκληρωμένου καταστήματος HABITAT μέσα στην καρδιά της αγοράς 

Γλυφάδας αλλά και ενός ακόμα καταστήματος HABITAT shop in shop σε συνεργασία με 

τη NOTOS στο νέο εμπορικό κέντρο Golden Hall, στο Μαρούσι. Η έναρξη λειτουργίας 

θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου και στις 28 Νοεμβρίου αντίστοιχα.  

Τα προαναφερθέντα συνοπτικά γεγονότα και μία σειρά άλλων αποφάσεων θα 

συμβάλλουν διαχρονικά στην ανάπτυξη των εργασιών και οικονομικών μεγεθών των 

εταιρειών του Ομίλου. 

 

24 Νοεμβρίου 2008  
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


