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Ημερίδα Επενδυτών της Coca-Cola HBC 
  

Μπαίνοντας στην εποχή της ανάπτυξης 
 
Η Coca-Cola HBC AG («”Coca-Cola HBC”, “Εταιρεία”), σημαντικός εμφιαλωτής των σημάτων της The 
Coca-Cola Company, διοργανώνει, σήμερα 6 Ιουνίου 2016, Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο, στο 
πλαίσιο της οποίας η Διοίκηση θα παρουσιάσει σε επενδυτές και αναλυτές την μεσοπρόθεσμη 
στρατηγική του Ομίλου.  

Η Εταιρεία ανακοίνωσε την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του πρώτου τριμήνου 
του 2016 στις 13 Μαΐου 2016. Kατά τη διάρκεια της Ημερίδας Επενδυτών δεν θα γίνει καμία περαιτέρω 
σχετική ενημέρωση. Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, η Εταιρεία θα παρουσιάσει τον στρατηγικό 
σχεδιασμό της προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων, καθώς και 
περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργική της αποδοτικότητα. 

Το 2015 καταγράφηκαν οι καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων πέντε ετών αναφορικά με τους όγκους 
πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους. Πιστεύουμε ότι η βελτίωση αυτή, αντανακλά τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα του ομίλου αλλά και την ευελιξία μας στις εξελισσόμενες καταναλωτικές τάσεις σε ένα 
δυναμικό εμπορικά περιβάλλον. 

Αναφορικά με το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένουμε ότι οι βελτιούμενες μακροοικονομικές και 
εμπορικές συνθήκες θα υποστηρίξουν την αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις αγορές όπου 
δραστηριοποιούμαστε κατά την περίοδο μέχρι το 2020. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει μία μέση ετήσια 
αύξηση των όγκων πωλήσεων της συνολικής κατηγορίας μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση 
ποτών που θα αγγίζει το 1,5% στο σύνολο των αγορών που δραστηριοποιούμαστε. Η προαναφερθείσα 
βελτίωση των μακροοικονομικών και εμπορικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τις προοπτικές ανάπτυξης 
του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύουν τις προσδοκίες μας για επιτάχυνση των αποτελεσμάτων μας σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις αυτές όσον αφορά τους όγκους πωλήσεων της 
συνολικής κατηγορίας μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση ποτών στις αγορές που 
δραστηριοποιούμαστε, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι μας περιλαμβάνουν: 

 Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων 4-5% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση (2015: 2,9%) 

 Μείωση των συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων, ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων από 
πωλήσεις, από 26 έως 27% (2015: 29,2%) 

  Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου κέρδους1 στο 11% (2015: 7,5%) 

 

Διατηρούμε το στόχο των κεφαλαιουχικών μας δαπανών στο εύρος 5,5-6,5% των καθαρών εσόδων από 
πωλήσεις, καθώς και τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση αρνητικού κεφαλαίου κίνησης. 

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: 

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό και εμπορικό 
περιβάλλον, έχουμε δημιουργήσει μία αποδοτικότερη και ισχυρότερη εταιρεία, έτοιμη για ανάπτυξη 
στο πλαίσιο των βελτιούμενων συνθηκών στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. 
Δραστηριοποιούμαστε σε ένα γεωγραφικά ισορροπημένο μείγμα αγορών, με θετικές προοπτικές, 
καθώς και συγκεκριμένα πλάνα ανάπτυξης. Αυτοί οι παράγοντες αντανακλώνται στους στόχους που 
παρουσιάζουμε σήμερα και αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη μας στις μεσοπρόθεσμες δυνατότητες της 
εταιρείας μας».   

 1 Κέρδη προ τόκων και φόρων 
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Πρόσκληση Δικτυακής Προβολής 

 

Οι παρουσιάσεις θα αναμεταδίδονται από τις 15:00 (ώρα Ελβετίας) (14:00 Λονδίνο, 16:00 Αθήνα και 
09:00 ώρα Νέας Υόρκης ) στην ιστοσελίδα της εταιρείας , www.coca-colahellenic.com/en/investors . Η 
συνολική διάρκεια των παρουσιάσεων είναι κατά προσέγγιση τρεις ώρες και θα είναι διαθέσιμες για 
αναμετάδοση και μετά τη λήξη της ζωντανής μετάδοσης.   

 

Εκπρόσωποι: 
Coca-Cola HBC AG  
Basak Kotler 
Investor Relations Director 

                                                Τηλ: +41 41 726 0143 
basak.kotler@cchellenic.com 

Νίκος Ευσταθόπουλος 
Investor Relations Manager 

Τηλ: +30 210 618 3260                                                    
 nikos.efstathopoulos@cchellenic.com  

Caroline Crampton 
Investor Relations Manager caroline.crampton@cchellenic.com  

 

Διεθνή μέσα επικοινωνίας: 
Teneo 
Robert Morgan 
Ben Ullmann 
Anushka Mathew 

        Τηλ: +44 20 7240 2486 
robert.morgan@teneostrategy.com 

ben.ullmann@teneostrategy.com 
anushka.mathew@teneostrategy.com 

Ελληνικά μέσα επικοινωνίας: 
V+O Communications 
Αργυρώ Οικονόμου 

Τηλ: +30 211 7501219 
ao@vando.gr 

  

Σημείωση για την πληροφόρηση που περιέχεται στο κείμενο 

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και συνεπάγονται κινδύνους και 
αβεβαιότητες. Κατά κανόνα, αλλά όχι πάντοτε, οι δηλώσεις αυτού του είδους περιέχουν ενδεικτικά 
τις λέξεις «πιστεύουμε», «προοπτική», «κατευθυντήριες γραμμές», «σκοπεύουμε», «αναμένουμε», 
«προβλέπουμε», «σχεδιάζουμε», «στοχεύουμε» και άλλες παρόμοιες διατυπώσεις που αφορούν το 
μέλλον. Εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν γεγονότα του παρελθόντος, όλες οι υπόλοιπες, 
όπως, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις για τη μελλοντική οικονομική θέση και τα αποτελέσματά μας, την 
προοπτική μας για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, την επιχειρηματική μας στρατηγική και τα 
αποτελέσματα της επιβράδυνσης του ρυθμού της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, για τον 
αντίκτυπο της κρίσης κρατικού χρέους, τις μεταβολές νομισματικών ισοτιμιών, τις πρόσφατες 
εξαγορές μας και τις ενέργειες αναδιοργάνωσης στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την 
οικονομική μας κατάσταση, τις μελλοντικές συναλλαγές μας με την εταιρεία The Coca-Cola 
Company, τους προϋπολογισμούς, τα προβλεπόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τις 
προβλέψεις για το κόστος πρώτων υλών και τα άλλα στοιχεία κόστους, τις εκτιμήσεις 
κεφαλαιουχικών δαπανών, ελεύθερων ταμειακών ροών ή πραγματικών φορολογικών 
συντελεστών, τα σχέδια και τους στόχους της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με μελλοντικές 
δράσεις αποτελούν αναφορές στο μέλλον. Εκ φύσεως, τέτοιες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον 
ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, εφόσον αντανακλούν τις σημερινές μας εκτιμήσεις και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις που μπορεί να αποδειχθούν ανακριβείς. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν σε ουσιώδη βαθμό από τις 
δηλώσεις για το μέλλον που περιέχονται στις μελλοντικές δηλώσεις για διάφορους λόγους, όπως 
είναι, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που περιγράψαμε στην Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση (Integrated 
Annual Report) του 2015 για την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της εταιρείες.  

http://www.coca-colahellenic.com/en/investors
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Αν και πιστεύουμε ότι, κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, οι προσδοκίες που 
αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας 
διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. 
Επιπλέον, ούτε εμείς, ούτε τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, ούτε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα δηλώσεων που αφορούν το 
μέλλον. Μετά την ημερομηνία της περιληπτικής ενημέρωσης αυτής, εκτός αν είμαστε 
υποχρεωμένοι από το νόμο ή τους κανόνες της Financial Conduct Authority του Ηνωμένου 
Βασιλείου, δεν σκοπεύουμε απαραιτήτως να προσαρμόσουμε καμία από τις δηλώσεις που 
αφορούν το μέλλον για να τις εναρμονίσουμε είτε σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα είτε 
σε σχέση με τυχόν μεταβολή των προσδοκιών μας. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή 
διανέμεται μόνο και απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα που είναι (ι) σύμβουλοι επενδύσεων που 
εμπίπτουν στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005 (ο «Κανονισμός»), ή (ιι) υψηλής καθαρής αξίας εταιρείες και άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί 
να επικοινωνηθεί νομίμως, που εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Κανονισμού (όλα τα 
πρόσωπα αυτά μαζί «Σχετικά Πρόσωπα»). Πρόσωπα που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα δεν πρέπει 
να προχωρούν σε καμία ενέργεια με βάση αυτή την ανακοίνωση και δεν πρέπει να βασιστούν σε 
αυτή.  

Η ανακοίνωση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί πρόβλεψη κερδών. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε 
σχέση με το χρονοδιάγραμμα ή την πιθανότητα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι οι οποίοι 
εξαρτώνται από μια σειρά υποθέσεων και γεγονότων σχετικών με την Coca-Cola HBC AG καθώς 
και ανεξάρτητων . 

Όμιλος Coca-Cola HBC  

Η Coca-Cola HBC είναι κορυφαίος εμφιαλωτής προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company 
με ετήσιες πωλήσεις, που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Έχει εκτεταμένη γεωγραφική 
κάλυψη, δραστηριοποιούμενη σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 594 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Η Coca-Cola HBC προσφέρει μεγάλη ποικιλία μη αλκοολούχων έτοιμων προς 
κατανάλωση αναψυκτικών στις εξής κατηγορίες: ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένο 
νερό, ποτά για αθλούμενους, ποτά ενέργειας, έτοιμο προς κατανάλωση τσάι και καφέ. Η Coca-Cola 
HBC είναι δεσμευμένη να προάγει τη σταθερή ανάπτυξη προκειμένου να δημιουργεί αξία τόσο για 
τις δικές της εμπορικές δραστηριότητες όσο και για την κοινωνία. Σε αυτό το πνεύμα προσφέρει 
προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προάγει περιβάλλον εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, διεξάγει τις εμπορικές της δραστηριότητες με τρόπους, που προστατεύουν και 
διατηρούν το περιβάλλον και συμβάλλει στη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κατά τόπους 
κοινωνιών. Η Coca-Cola HBC είναι πρώτη δύναμη στη βιομηχανία των αναψυκτικών στους δείκτες 
Dow Jones Sustainability World και τους ευρωπαϊκούς δείκτες και εντάσσεται και στο δείκτη 
FTSE4Good. 
Οι μετοχές της Coca-Cola HBC είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου 
Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: EEE). Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.coca-colahellenic.com. 

 

http://www.coca-colahellenic.com/

