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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2018
Αύξηση Πωλήσεων και Βελτίωση Αποτελεσμάτων για τον Όμιλο MIG



Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 9μηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 9μηνο
2017 και ανήλθαν σε €781,3 εκ.



Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών το 9μηνο 2018 αυξήθηκαν κατά
12% σε σχέση με το 9μηνο 2017 και ανήλθαν σε €100,3 εκ.



Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου το 9μηνο 2018 παρουσίασαν σημαντική αύξηση
κατά 25% σε σχέση με το 9μηνο 2017 και διαμορφώθηκαν σε €100,9 εκ.

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ)

9Μ 2018

9Μ 2017

781,3

687,0

100,3

89,9

περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών

12,8%

13,1%

EBITDA Ομίλου(2)

100,9(3)

80,7

περιθώριο EBITDA Ομίλου

12,9%

11,7%

Πωλήσεις
EBITDA σύνολο Θυγατρικών

(1)

(1) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο
των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding,
των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων παγίων και άυλων
στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών
ακινήτων
(2) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)
(3) Συμπεριλαμβάνονται κέρδη από πώληση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού ποσού €12,8 εκ.
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Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:


Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με το 9μηνο του
2017 και διαμορφώθηκαν σε €292,9 εκ. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων (+17% σε
σχέση με το 9μηνο του 2017) περιόρισε την αύξηση των κερδών EBITDA τα οποία αυξήθηκαν κατά
12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε €53,8 εκ. Σημειώνεται ότι ο
όμιλος ATTICA ενοποιεί για πρώτη φορά την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW») για περίοδο
τεσσάρων μηνών (1.6.2018-30.9.2018). Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου εργάζεται με εντατικούς
ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.



Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και
διαμορφώθηκαν σε €464,2 εκ. με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου
VIVARTIA. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 9μηνο 2017 και
ανήλθαν σε €42,2 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του
κύκλου εργασιών και της λειτουργικής του κερδοφορίας (+8,5% οι πωλήσεις και +25% το EBITDA), ως
απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών
(αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών). Ο όμιλος VIVARTIA
διατηρεί την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.



Όμιλος SingularLogic: Η συνεχής προσήλωση στην εφαρμογή του προγράμματος λειτουργικής
αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 8,5%
σε σχέση με το 9μηνο 2017 και να ανέλθουν στο ποσό των €29,2 εκ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα
αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,0 εκ. έναντι ζημιών €4,3 εκ. του 9μήνου 2017. Η
διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και
βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Την 9/11/2018, η MIG ολοκλήρωσε την πώληση των μετοχών του ομίλου ΥΓΕΙΑ προς το σχήμα που
ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της “CVC CAPITAL PΑRTNERS”, σε υλοποίηση της από 25/8/2018
απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
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Επικοινωνία:
Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων +30 210 350 4046
InvestorRelations@marfingroup.gr

Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) είναι μία διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την
Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία υπό τη σημερινή της μορφή
είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούλιο του 2007. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τροφίμων & Ποτών, Μεταφορών &
Ναυτιλίας, Πληροφορικής, Διαχείρισης Ακινήτων, Τουρισμού & Αναψυχής. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις
θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: ο Όμιλος Attica, ο Όμιλος Vivartia, ο Όμιλος
SingularLogic, το Hilton Cyprus και η Robne Kuce Beograd (RKB).
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