
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεχίστηκε η κερδοφόρα ανάπτυξη της CNL CAPITAL και κατά το Α’ εξάμηνο 2022, παρά την αυξημένη 
αβεβαιότητα  

 
H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  δημοσίευσε τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της περιόδου που έληξε την 30/06/2022, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα 
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας www.cnlcapital.eu 
 
Κατά το Α’ εξάμηνο 2022, η CNL CAPITAL συνέχισε την κερδοφόρα αναπτυξιακή της πορεία, παρά την 

αβεβαιότητα και τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το συνδυασμό του πολέμου 

στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Η Εταιρεία προχώρησε σε 

11 νέες επενδύσεις συνολικού ύψους €5,6 εκατ., ξεπερνώντας τις επιδόσεις του Α’ εξαμήνου 2021 (10 νέες 

επενδύσεις συνολικής αξίας €5,1 εκατ.). Έτσι, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της CNL CAPITAL στις 30/6/2022 

αποτελείται από 28 εκδόσεις ομολογιακών δανείων (31/12/2021:22) και η αξία του (μετά από προβλέψεις) 

αυξήθηκε κατά 13% και ανήλθε σε  €8.313.942 (31/12/2021: €7.328.221).  

Τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2022 παρουσίασαν αύξηση κατά 5% και ανήλθαν 

σε €480.594 (Α’ εξάμηνο 2021: €458.040). Αξίζει να σημειωθεί πως τα λειτουργικά της έσοδα (που δεν 

περιλαμβάνουν τις έκτακτες κρατικές ενισχύσεις λόγω πανδημίας) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 

22% (Α’ εξαμ. 2022: €477.869 έναντι A’ εξαμ. 2021: €391.878). 

Το σύνολο των εξόδων προ φόρων και προβλέψεων κατά το Α’ εξάμηνο 2022, αυξήθηκε επίσης κατά 5% και 

ανήλθε σε €281.368 (A’ εξαμ. 2021: €268.467), παρά τη σημαντική αύξηση των εξόδων για τόκους, λόγω της 

άντλησης δανειακών κεφαλαίων από την Εταιρεία. 

Τα κέρδη προ προβλέψεων και φόρων κατά το Α’ εξάμηνο 2022 παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 5% και 

ανήλθαν σε €199.226 (A’ εξαμ. 2021: €189.573). 

Οι καθαρές προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου, αυξήθηκαν κατά €36.022 και ανήλθαν σε €672.972 

(31/12/2021: €636.949).  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η CNL CAPITAL κατέγραψε κατά το Α΄ εξάμηνο 2022, καθαρά κέρδη ύψους 

€135.263, ήτοι €0,1815 κέρδη ανά μετοχή, έναντι κερδών €183.116, ήτοι € 0,2430 κέρδη ανά μετοχή κατά 

το Α’ εξάμηνο 2021. 

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €10,77 (31/12/2021: 

€10,73). 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας σχολίασε: “Σε ένα περιβάλλον 

ιδιαίτερα αυξημένης αβεβαιότητας τόσο για την παγκόσμια, όσο και για την ελληνική οικονομία, η CNL 

CAPITAL συνεχίζει να αναπτύσσεται, να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες επενδυτικές συνθήκες και να 

ισχυροποιεί την παρουσία της στην αγορά’’. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: “Η εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει 

στη διαχείριση ακραίων οικονομικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της επενδυτικής μας 

στρατηγικής, προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και τις προκλήσεις της 

τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας’’. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

https://www.cnlcapital.eu/

