Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα Α’
Εξαμήνου 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Πολλαπλασιασμός μεγεθών για τη CNL Capital κατά το Α’ εξάμηνο 2019
Η CNL Capital συνέχισε και κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 να αναπτύσσεται ταχύτατα, πολλαπλασιάζοντας
τα έσοδα και τα κέρδη της σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 161% στα 510.758€ (A’ εξαμ. 2018: 195.370€)
ενώ τα έξοδα της, παρά τα πολλαπλάσια κεφάλαια κι επενδυτική της δραστηριότητα, αυξήθηκαν μόνο
κατά 10% στα 178.852€ (Α’ εξαμ. 2018: 162.511€).
Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη μετά φόρων εκτοξεύτηκαν στα 294.059€ (A’ εξαμ. 2018: 7.984€) και
αντιστοιχούν σε 0,3751€ ανά μετοχή (Α΄ εξαμ. 2018: 0,0240€).
Τα νέα κεφάλαια που επένδυσε η εταιρεία σε βραχυχρόνια ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν από
ελληνικές ΜμΕ αυξήθηκαν κατά 85%, καθώς η εταιρεία στο Α’ εξάμηνο του 2019 επένδυσε το ποσό των
7.000.000€ σε 16 ομολογιακά δάνεια (Α’ εξαμ. 2018: 3.785.000€ σε 12 ομολογιακά δάνεια). Ο συνολικός
αριθμός επενδύσεων της CNL Capital από την ίδρυσή της ως και την 30/06/2019 έχει ανέλθει σε 65, εκ
των οποίων οι 32 ήταν ενεργές στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
H CNL Capital ήδη από το Φεβρουάριο διέθεσε το σύνολο των κεφαλαίων που άντλησε στην πρόσφατη
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κι έκτοτε επιτυγχάνει σταθερά πλήρη χρήση των κεφαλαίων της,
κλείνοντας το Α’ εξάμηνο του 2019 στο 97%.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 30/06/2019 ανήλθε σε 10,43€ ενώ η τιμή
κλεισίματος της στο ΧΑ την ίδια ημέρα ήταν 9,80€ (discount 6%).
Με βάση αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την
καταβολή καθαρού προμερίσματος για τη χρήση του 2019, ύψους 0,20€ ανά μετοχή.
Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας: “Η CNL
Capital είχε ένα πολύ πετυχημένο πρώτο εξάμηνο 2019, συνδυάζοντας την ταχεία ανάπτυξη μεγεθών με
την επίτευξη σημαντικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ενισχύουν την προσδοκία
μας πως το 2019 θα είναι μια χρονιά υψηλών επιδόσεων για την εταιρεία μας. Προτεραιότητα μας
παραμένει πάντα η επιβράβευση των μετόχων που μας έχουν εμπιστευτεί και για αυτό προχωράμε στην
καταβολή προμερίσματος για τη χρήση του 2019’’.
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός
συμπλήρωσε: "Η αγορά έχει πλέον αναγνωρίσει πως η CNL Capital προσφέρει αξιόπιστες κι
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αποτελεσματικές λύσεις χρηματοδότησης κι αυτό αντικατοπτρίζεται στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση
που αντιμετωπίζουμε. Με δεδομένο πως ήδη χρησιμοποιούνται πλήρως τα διαθέσιμα κεφάλαια της
εταιρείας, θα επιδιώξουμε να καλύψουμε την υπερβάλλουσα ζήτηση μέσω της άντλησης δανειακών
κεφαλαίων. Πριν λίγες εβδομάδες εκδόθηκε το πρώτο ομολογιακό δάνειο της CNL Capital κι ήδη
εξετάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας στον τομέα αυτό".
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