
 

 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα 
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας www.cnlcapital.eu. 
 
Το 2021 ήταν μια χρονιά επιστροφής στην κερδοφορία για τη CNL CAPITAL, παρά το εξαιρετικά απαιτητικό 

οικονομικό περιβάλλον που επικράτησε για το σύνολο της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Η χρονιά 

ξεκίνησε με το βάρος της οικονομικής αβεβαιότητας που δημιούργησε κατά το 2020 η επέλαση της 

πανδημίας COVID-19, καθώς όμως οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να οριοθετούνται, κατά 

το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας επιταχύνθηκε με σταθερά 

αυξανόμενους ρυθμούς. Το αποτέλεσμα ήταν η σχεδόν πλήρης εξάλειψη των ρευστών διαθεσίμων της 

Εταιρείας, με τη χρήση των κεφαλαίων στις 31/12/21 να ξεπερνά το 90%. 

Συνολικά, το 2021 η CNL CAPITAL κάλυψε 25 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (2020: 16 νέες εκδόσεις), επενδύοντας το συνολικό ποσό των €11,2 εκ. (2020: €9,2 εκατ.).  

Μετά από τη ζημιογόνα χρήση του 2020, η CNL CAPITAL επέστρεψε το 2021 σε ικανοποιητική κερδοφορία, 

ενώ παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επέφερε στην αγορά το δεύτερο και τρίτο κύμα της 

πανδημίας COVID-19, κατάφερε να διατηρήσει τα έσοδα της σε επίπεδα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 

2020. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας το 2021 διαμορφώθηκαν σε €878.298 (2020: 

€1.065.639), παρουσιάζοντας μείωση κατά 18%, ενώ τα συνολικά έξοδα χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν  σε 

€508.967 (2020: €575.898), παρουσιάζοντας αντίστοιχα μείωση κατά 12%.  

Η Εταιρεία, διατηρώντας συντηρητική επενδυτική στρατηγική κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2021, συνέχισε 

να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις συνέπειες της πανδημίας, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές να ανέλθουν το 2021 σε μόλις €559, αυξάνοντας τις σωρευτικές 

προβλέψεις από €636.390 την 31/12/2020 σε €636.949 την 31/12/21. 

Με βάση τα παραπάνω, κατά το 2021, η CNL CAPITAL παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους €340.635 (έναντι 

ζημιών 2020: €-138.529). Ως εκ τούτου, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή για τη χρήση 2021 ανέρχονται σε  

€0,4529, έναντι ζημιών €-0,1816 ανά μετοχή, το 2020.  

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε € 10,73 (31/12/2020: 

€10,41), ενώ ενδιαμέσως είχε μεσολαβήσει διανομή καθαρού προσωρινού μερίσματος ύψους €0,15 ανά 

μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2021.  

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL, προτίθεται να 

προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διεξαχθεί το Μάιο, την καταβολή, για τη χρήση 

2021, συνολικού καθαρού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή, που σημαίνει πως μετά την έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης θα διανεμηθεί και το υπόλοιπο καθαρό ποσό των  €0,15 ανά μετοχή. 
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Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας: “Η επιστροφή 

στην κερδοφορία για το 2021 αποτελεί μία σαφή ένδειξη πως η CNL CAPITAL διαχειρίστηκε επιτυχώς το πολύ 

απαιτητικό περιβάλλον της πανδημίας. Η διανομή ενός υψηλού συνολικού μερίσματος προς τους μετόχους 

μας, είναι όχι μόνο μια ανταμοιβή για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και μια έμπρακτη απόδειξη της πίστης 

μας στο παρόν και κυρίως στο μέλλον της CNL CAPITAL.’’ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: “Για εμάς στη CNL CAPITAL, αυτό που 

έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται σήμερα στις 

οικονομικές μας καταστάσεις, είναι η προεργασία που έχει γίνει το τελευταίο δωδεκάμηνο για τη διεύρυνση 

της επενδυτικής μας στρατηγικής, σε υλοποίηση των αποφάσεων της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. Η αθόρυβη αυτή δουλειά, αναμένουμε πως θα εμφανίσει τους πρώτους καρπούς ήδη από τη 

φετινή χρήση και καθώς θα αναπτύσσεται θα οδηγήσει την Εταιρεία σε έναν νέο κύκλο κερδοφόρας 

αναπτυξιακής πορείας.” 


