ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δημοσίευσε τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της περιόδου που έληξε την 30/06/2021, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας www.cnlcapital.eu
Κατά το Α’ εξάμηνο 2021, η CNL Capital πέτυχε ικανοποιητικές οικονομικές επιδόσεις, επιστρέφοντας στην
κερδοφορία, έναντι ζημιών κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας, συνεχίστηκε απρόσκοπτα, προσαρμοσμένη στις προκλήσεις της
πανδημίας του Covid-19. Η ζήτηση κεφαλαίων αυξήθηκε σταθερά το διάστημα αυτό, χωρίς όμως ακόμα να
έχει επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα. Αντίστοιχα η Εταιρεία, όπως και κατά το μεγαλύτερο μέρος του
2020, επικέντρωσε το επενδυτικό της ενδιαφέρον σε εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες δεν έχουν
πληγεί σημαντικά από την πανδημία. Ως αποτέλεσμα, η CNL Capital επένδυσε κατά το Α’ εξάμηνο 2021 το
συνολικό ποσό των € 5,55 εκατ. καλύπτοντας 10 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, μια επίδοση οριακά υψηλότερη εκείνης του Α’ εξαμήνου 2020 (10 νέες εκδόσεις συνολικής
αξίας € 5,47 εκατ.).
Η θετική πορεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της CNL Capital που είχε ήδη καταγραφεί κατά το Β’
εξάμηνο 2020, συνεχίστηκε και κατά το Α’ εξάμηνο 2021, με το σύνολο σχεδόν των εταιρειών να τηρούν
πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι καθαρές προβλέψεις για
μελλοντική αθέτηση υποχρεώσεων εκδοτών αυξήθηκαν μόλις κατά € 6.457 και ανήλθαν σε € 642.847
(31/12/2020: €636.390). Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της CNL Capital στις 30/6/2021 αποτελείται από 21
εκδόσεις ομολογιακών δανείων (31/12/2020: 24) και η αξία του (μετά από προβλέψεις) αυξήθηκε κατά 21%
κι ανήλθε σε € 6.323.964 (31/12/2020: € 5.233.009).
Τα συνολικά έσοδα της CNL Capital κατά το Α’ εξάμηνο 2021 παρουσίασαν πτώση κατά 25% και ανήλθαν σε
€458.040 (Α’ εξάμηνο 2020: € 606.947). Αντίστοιχη μείωση κατά 22% καταγράφηκε και στα συνολικά έξοδα
τα οποία ανήλθαν σε €268.467 (Α’ εξάμηνο 2020: € 344.508).
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η CNL Capital κατέγραψε κατά το Α΄ εξάμηνο 2021 κέρδη ύψους € 183.116
που αντιστοιχούν σε € 0,2430 κέρδη ανά μετοχή, έναντι ζημιών ύψους € 320.914 ήτοι € 0,4175 ζημία ανά
μετοχή κατά το Α’ εξάμηνο 2020.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε € 10,66.
Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων και της θετικής εικόνας για την αναμενόμενη πορεία της Εταιρείας
κατά το υπόλοιπο του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL Capital προτίθεται να διανείμει προσωρινό
μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2021, ύψους € 0,15 ανά μετοχή.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας σχολίασε: “Η επαναφορά της
CNL Capital σε κερδοφορία κι αναπτυξιακή τροχιά, μετά από το δύσκολο 2020, ήταν βασικός μας στόχος και
είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που αυτός επιτεύχθηκε. Η επανεκκίνηση της καταβολής μερισμάτων στους
μετόχους μας είναι μια απτή ανταμοιβή για την υπομονή κι εμπιστοσύνη τους. ’’
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: “Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά τα
αντανακλαστικά και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε η CNL Capital σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο για

την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία. Καθώς σταδιακά διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη αισιοδοξία για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η CNL Capital είναι απολύτως έτοιμη να ανταποκριθεί στην
αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης κεφαλαίων εκ μέρους των επιχειρήσεων.’’
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

