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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ CNL CAPITAL 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 

  

Η CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ θα ήθελε να ενημερώσει τόσο τους μετόχους της, όσο και το ευρύτερο 

επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της 

πανδημίας του COVID-19, για τα ακόλουθα: 

- Η CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ και η διαχειρίστρια εταιρεία της CNL ΑΕΔΟΕΕ, έχοντας επενδύσει 

εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες υποδομές υποστήριξης της εργασίας εξ αποστάσεως, έχουν 

προσαρμόσει απρόσκοπτα τη λειτουργία τους στις τρέχουσες συνθήκες καραντίνας. 

- Η CNL Capital προχώρησε σε ενδελεχή επαναξιολόγηση του συνόλου του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου της υπό τις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. Η 

αξιολόγηση αυτή επικαιροποιείται συνεχώς, με βάση όχι μόνο τα νέα δεδομένα που 

διαμορφώνονται καθημερινά, αλλά και ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το οικονομικό αντίκτυπο που 

θα έχει η πανδημία σε βάθος χρόνου. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για τις μελλοντικές 

οικονομικές εξελίξεις, το συμπέρασμα της αξιολόγησης αυτής είναι πως το χαρτοφυλάκιο της 

CNL Capital είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, τόσο λόγω της ποιότητας των εταιρειών που 

περιλαμβάνει, όσο και της ορθής δόμησης των επενδύσεων του. 

- Βεβαίως, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της CNL Capital σημαίνει πως 

υπάρχει έκθεση και σε κλάδους της οικονομίας που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, 

όπως ο τουριστικός (<10% της συνολικής αξίας) και ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων εκτός 

τροφίμων (<22% της συνολικής αξίας). Η CNL Capital, με τη συνεργατική φιλοσοφία και την 

αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει προληπτικά και σε συνεννόηση 

με όλες τις πληττόμενες εταιρείες, εξατομικευμένες λύσεις που όχι μόνο θα συμβάλλουν στην 

απρόσκοπτη λειτουργία τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά και θα 

εξασφαλίσουν την πλήρη εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Ευελπιστούμε πως 

τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας που σχεδιάζει η κυβέρνηση θα δώσουν και στη CNL 

Capital επιπλέον εργαλεία που να υποστηρίζουν αυτή την απαιτητική, αλλά απαραίτητη, 

προσπάθεια. 

- Με δεδομένη την εξαιρετικά υψηλή οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί και στα πλαίσια της 

συντηρητικής της προσέγγισης, η CNL Capital προχωρά σε σημαντική αύξηση (τριπλασιασμό σε 

σχέση με το τέλος του 2019) των προβλέψεων της για πιθανές μελλοντικές επισφάλειες, βάση 

του προτύπου IFRS9. Η έκτακτη αυτή αύξηση των προβλέψεων περιλαμβάνεται στο NAV της 

31/3/20 που διαμορφώθηκε σε 10,76 ευρώ  κι εκτιμούμε πως υπερκαλύπτει το αυξημένο ρίσκο 

από τη διαταραχή που έχει προκληθεί στην οικονομία λόγω των συνθηκών πανδημίας και 

καραντίνας. 

- Παρά τις ακραίες συνθήκες, η CNL Capital εξακολουθεί την επενδυτική της δραστηριότητα σε 

νέες ομολογιακές εκδόσεις μικρομεσαίων εταιρειών, αλλά και το σχεδιασμό των επόμενων 

αναπτυξιακών της βημάτων προκειμένου να συνεχίσει να υποστηρίζει την υγιή 

επιχειρηματικότητα ακόμα και μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

- H εταιρεία θα ανακοινώσει εντός του τρέχοντος μηνός ανανεωμένο οικονομικό ημερολόγιο για 

το 2020, το οποίο μεταξύ άλλων θα προσδιορίζει τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής ΓΣ 

των μετόχων, η οποία αναβλήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων 
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- Tέλος, εντός αυτής της έκτακτης κατάστασης, η CNL Capital θα συνεχίσει να πορεύεται με πνεύμα 

συνεργασίας κι αίσθημα ευθύνης και να ενημερώνει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό για 

οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στο χαρτοφυλάκιο της. 

Αθήνα, 15/04/2020 
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