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Οικονομικές επιπτώσεις/ κίνδυνοι και αβεβαιότητες από την εξάπλωση του
Κορωνοϊoύ (CONVID-19)
Κύριοι,
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μετόχους της Εταιρείας καθώς και το επενδυτικό κοινό
ότι σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί με την έξαρση της
εξάπλωσης του ιού CONVID-19 την κήρυξη πανδημίας και την επιβολή περιοριστικών
μέτρων στις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών, η Εταιρεία με γνώμονα την
θεμελιώδη αρχή της προστασίας της υγείας του προσωπικού, των πελατών της καθώς και
του ευρύτερου πληθυσμού, αποφάσισε την λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων με
σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε ασύμμετρους κινδύνους που προκύπτουν από τις
προσωπικές επαφές μεταξύ των στελεχών, συνεργατών αλλά και των πελατών της,
ενισχύοντας εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.
H εταιρεία επεκτείνοντας τις υλικοτεχνικές της υποδομές παρέχει την δυνατότητα στους
υπαλλήλους να συνεχίζουν την απρόσκοπτη εργασία τους από τον οικείο χώρο τους
αποφεύγοντας την προσέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, χωρίς να προκύπτουν
σημαντικά προβλήματα στις λειτουργικές ανάγκες της, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή
συνέχεια της και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της.
Η διαφαινόμενη επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία από την
έξαρση του ιού COΝVID – 19 και η εν γένει ανησυχία περί της διάρκειας και του βαθμού
εξάπλωσης που θα έχει η πανδημία που επί της παρούσης προκαλεί έντονα κύματα
πωλήσεων στις διεθνείς χρηματαγορές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές
επιδόσεις της Εταιρείας για την τρέχουσα περίοδο. Επί του παρόντος, λόγω του ότι η
πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με πλέον ορατή την πιθανότητα εντατικοποίησης των
αρνητικών επιπτώσεων και των συνακόλουθων μέτρων, η Εταιρεία δεν μπορεί προβεί σε
ασφαλής εκτιμήσεις οι προβλέψεις αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις στα οικονομικά
της μεγέθη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή
επαγρύπνηση, ενώ θα προβεί σε επιπρόσθετες ανακοινώσεις εάν και εφόσον υπάρξουν
σημαντικά διαφοροποιημένα δεδομένα.
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