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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την 
χρήση 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Το 2018, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η CNL Capital συνέχισε τη ραγδαία ανάπτυξη της, 
πολλαπλασιάζοντας τη δραστηριότητα και τα μεγέθη του ισολογισμού της σε σχέση με το 2017. 

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 146% σε σχέση με το 2017 κι ανήλθαν σε ευρώ 544.520 (2017: 
ευρώ 221.270).  

Τα κεφάλαια που επένδυσε η εταιρεία σε βραχυχρόνια ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν από 
ελληνικές ΜμΕ αυξήθηκαν κατά 212%, καθώς η εταιρεία επένδυσε το ποσό των ευρώ 10.047.500 σε 29 
ομολογιακά δάνεια (2017: ευρώ 3.220.000 σε 13 ομολογιακά δάνεια). 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31/12/2018 ανήλθαν σε ευρώ 7.986.958 (2017: ευρώ 2.447.057) 
παρουσιάζοντας αύξηση 226%. 

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στις 31/12/2018 αποτελείται από 22 ομολογιακά δάνεια με συνολική 
αξία ευρώ 5.982.881, το σύνολο των οποίων είναι ενήμερο, λήγει εντός του 2019 κι εξυπηρετείται κατά 
τα συμβατικά συμφωνηθέντα. 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 69% κι ανήλθαν σε ευρώ 41.621 (2017: ευρώ 
137.261). Η μείωση των καθαρών κερδών οφείλεται στα έκτακτα έξοδα για την εισαγωγή της εταιρείας 
στο ΧΑ, τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 150.214. Εάν εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες δαπάνες, τα κέρδη της 
εταιρείας θα ανέρχονταν σε ευρώ 191.835, παρουσιάζοντας αύξηση 40% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση.  

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 31/12/2018 ανήλθε σε  ευρώ 10,18 ενώ η τιμή 
κλεισίματος της στο ΧΑ την ίδια ημέρα ήταν 9,90 ευρώ (discount 2,75%).  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2019, τη διανομή καθαρού μερίσματος ευρώ 0,13 ανά 
μετοχή.  

Από το ξεκίνημα του 2019 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει σε 7 νέες εκδόσεις βραχυχρόνιων 
ομολογιακών δανείων και ήδη προ μερικών εβδομάδων ολοκλήρωσε τη διάθεση των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού της 30ης Ιουλίου 2019. Η τελευταία δημοσιευμένη εσωτερική 
αξία της μετοχής της (28/2/2019) ανήλθε σε ευρώ 10,30. 

Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Παναγιώτης Λέκκας: “Το 2018 

αποτέλεσε έτος ορόσημο για την CNL Capital, όχι μόνο γιατί η ανάπτυξη της συνεχίστηκε με αμείωτο 

ρυθμό, αλλά κυρίως γιατί καταφέραμε να εκπληρώσουμε  το στρατηγικό στόχο της εισαγωγής των 

μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θεωρούμε πως το 2019 θα είναι μια χρονιά 

που η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας θα συνοδευτεί με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας της, 

έτσι ώστε να ανταμείψουμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους’’ 

http://www.cnlcapital.eu/
http://www.cnlcapital.eu/
http://www.cnlcapital.eu/
http://www.cnlcapital.eu/
http://www.cnlcapital.eu/
mailto:info@cnl.gr
mailto:info@cnl.gr
mailto:info@cnl.gr
mailto:info@cnl.gr
mailto:info@cnl.gr


 

Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα   2107239300   2107239310   www.cnlcapital.eu   info@cnl.gr 
                                                  

Α.Φ.Μ 800596087    Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000    Αρ. Αδείας Ε.Κ. 2/813/5.4.2018  

 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός 

συμπλήρωσε: “Τα αιτήματα χρηματοδότησης που λαμβάνουμε από αξιόπιστες κι αναπτυσσόμενες ΜμΕ 

αυξάνονται συνεχώς, ενώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων μας εξακολουθεί να παρουσιάζει μηδενικές 

επισφάλειες. Αυτή η ποιότητα των επενδύσεων μας, μας κάνει αισιόδοξους για την πορεία και τα 

αποτελέσματα της CNL Capital το 2019’’. 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 
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