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ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Ημερίδα Επενδυτών της Coca-Cola HBC AG 
  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 24/7 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ 
 
Η Coca-Cola HBC AG («Coca-Cola HBC», «Εταιρεία»), ένας από τους κορυφαίους εμφιαλωτές 
των σημάτων της The Coca-Cola Company, διοργανώνει σήμερα, 3 Ιουνίου 2019, Ημερίδα 
Επενδυτών στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της οποίας η Διοίκηση θα παρουσιάσει σε επενδυτές και 
αναλυτές τη στρατηγική της Εταιρείας για τη συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης με ορίζοντα 
το 2025. 

 
Το 2016 θέσαμε φιλόδοξους στόχους ώστε να επιτύχουμε ουσιαστική βελτίωση στις επιδόσεις 
μας κατά την περίοδο μέχρι το 2020. Οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν μέση αύξηση των εσόδων σε 
ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 4-5% και συγκρίσιμο περιθώριο κέρδους1 11% έως το 2020. 
Το 2018 καταγράψαμε πολύ καλή πρόοδο ως προς τους συγκεκριμένους στόχους, με την αύξηση 
των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση να διαμορφώνεται για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά άνω του εύρους που είχε τεθεί ως στόχος, και το συγκρίσιμο περιθώριο κέρδους στο 10,2%, 
μια βελτίωση 270 μονάδων βάσης από την έναρξη του προγράμματος. Τα εν λόγω ορόσημα 
επιτεύχθηκαν παράλληλα με συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση και επιστροφή σημαντικής 
αξίας στους μετόχους. 
 
Κοιτώντας προς το μέλλον, αισθανόμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της ανάπτυξης. 
Δραστηριοποιούμαστε σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό κλάδο, έχοντας ένα μοναδικό και ευρύ 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σαφή στρατηγική και τις θεμελιώδεις ικανότητες ώστε να 
συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε ισχυρές επιδόσεις. 
 
Σήμερα θέτουμε νέους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους για την περίοδο έως το 2025. 
Ειδικότερα: 
 

• Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων κατά 5% έως 6% σε ουδέτερη 
συναλλαγματική βάση (2018: 6,0%) 

• Συγκρίσιμο περιθώριο κέρδους στο 11% μέχρι το 2020 και περαιτέρω ετήσια βελτίωση 
της τάξης των 20 έως 40 μονάδων βάσης κατά μέσο όρο έως το 2025 (2018: 10,2%) 

• Εκπλήρωση των δεσμεύσεων κοινωνικής ευθύνης για το 2025 

• Διατήρηση του υψηλού επιπέδου δέσμευσης των εργαζομένων μας 
 

 
Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: 
 
«Το 2016 θέσαμε ένα τολμηρό πρόγραμμα για το 2020, ώστε να επιτύχουμε ισχυρή αύξηση 
των εσόδων και του περιθωρίου κέρδους μας. Ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε αυτούς τους 
στόχους και προχωρούμε στα τελικά στάδια του προγράμματος ως ένας σημαντικά 
ισχυρότερος και ικανότερος οργανισμός.  

Σήμερα ανακοινώνουμε ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα συνέχισης της ισχυρής μας ανάπτυξης 
με ορίζοντα το 2025, το οποίο πρόγραμμα, έχοντας ως οδηγό το όραμά μας να γίνουμε ο 
κορυφαίος 24/7 συνεργάτης στον κλάδο των ποτών, στοχεύει σε περαιτέρω βελτίωση των 
οικονομικών μας επιδόσεων.  
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Το πρόγραμμα στηρίζεται στις πρόσφατες, σταθερά ισχυρές, επιδόσεις μας και στη 
σημαντική πρόοδο που καταγράψαμε για την ισχυροποίηση της λειτουργίας μας. Διαθέτουμε 
ένα ευρύ και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7, εμπορικές ικανότητες και 
ενθουσιώδεις ανθρώπους για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς, καθώς επίσης 
και μια εκτενή και ποικιλόμορφη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης με ελκυστικά 
χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Αυτός ο συναρπαστικός συνδυασμός μάς θέτει σε ισχυρή θέση 
για το μέλλον και μας επιτρέπει να προσδοκούμε με αυτοπεποίθηση το επόμενο βήμα στην 
επιτυχημένη πορεία μας.»   

1 Κέρδη προ τόκων και φόρων. 
 
 
 

Όμιλος Coca-Cola HBC 

Η Coca-Cola HBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola 
Company, με ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Έχει εκτεταμένη γεωγραφική 
κάλυψη, δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και εξυπηρετεί περισσότερους από 600 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Coca-
Cola HBC προσφέρει μεγάλη ποικιλία κυρίως 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 απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο της προώθησης 
σταθερής ανάπτυξης, 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 ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, διεξάγει τις εμπορικές της δραστηριότητες 
με τρόπους που προστατεύουν και διατηρούν το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
των κατά τόπους κοινωνιών. Η Coca-Cola HBC βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες ως προς τις επιδόσεις 
στους Δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ESG όπως, μεταξύ άλλων, οι Δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, CDP, MSCI ESG 
και 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 μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.coca-colahellenic.com. 

 
 

Πρόσκληση δικτυακής προβολής 

Οι παρουσιάσεις θα αναμεταδίδονται από τις 15:00, ώρα Ελβετίας (14:00 ώρα Λονδίνου, 16:00 
ώρα Αθήνας και 9:00 ώρα Νέας Υόρκης) στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.coca-
colahellenic.com/en/investors. Το υλικό που αφορά την Ημερίδα Κεφαλαιαγορών θα είναι 
διαθέσιμο στην ενότητα «Investor Relations» της ιστοσελίδας μας:  www.coca-
colahellenic.com/en/investors 
 
  

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

Όμιλος Coca-Cola HBC 
Joanna Kennedy 
Investor Relations Director 

Τηλ: +44 20 37 444 230 
joanna.kennedy@cchellenic.com 

Carla Fabiano 
Investor Relations Manager 

Τηλ: +44 20 37 444 231 
carla.fabiano@cchellenic.com 

Sofia Grigoratou 
Investor Relations Manager 

Τηλ: +30 210 618 3327 
sofia.grigoratou@cchellenic.com 

  
Υπεύθυνος επικοινωνίας για διεθνή ΜΜΕ: 
Teneo  
Rob Morgan 
Tom Davies 

Τηλ: +44 7557 413 275 
robert.morgan@teneo.com 

tom.davies@teneo.com 

Υπεύθυνη επικοινωνίας για ελληνικά ΜΜΕ: 
V+O Communications 
Αργυρώ Οικονόμου 

Τηλ: +30 211 7501219 
ao@vando.gr 

 
Σημείωση για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο κείμενο 

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η παρούσα περιληπτική ενημέρωση, καθώς και τα οικονομικά 
και λειτουργικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, αφορούν την 
Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της («Coca-Cola HBC» ή η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή ο 
«Όμιλος»). 
 
Μελλοντικές δηλώσεις 

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 2019 και τα επόμενα χρόνια, την επιχειρηματική μας 
στρατηγική και τα αποτελέσματα της επιβράδυνσης του ρυθμού της παγκόσμιας οικονομικής 
ανάπτυξης, 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, καθαρών 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 2018 για την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της εταιρείες.  
 

mailto:ao@vando.gr
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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, κανένας από εμάς, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο δεν 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 την όποια μεταβολή των προσδοκιών μας. 


