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η βιωσιµότητα της εταιρείας"
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Έξωση της Folli Follie από τα Attica
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Op  nιon
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Στον απόηχο της δημοσιότητας που δι-
καίως έλαβε η απόφαση του ΣτΕ 

(355/2019) για την έκπτωση/επιστροφή 
του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις διαγρα-

φείσες οφειλές του Ομίλου Μαρινόπου-
λου, ας μου επιτραπούν, μετά και την 
εμπειρία μου ως δικηγόρου της εται-
ρείας που δικαιώθηκε, καθώς και άλ-

λων για το ίδιο ζήτημα, τα εξής σχόλια:
-Πρέπει να επισημάνουμε τα αντανα-

κλαστικά της ΑΑΔΕ που ανταποκρίθηκε 
στο αίτημα της αγοράς (π.χ. ΣΕΒ) και 
ζήτησε τη πιλοτική δίκη για τη γενική 

επίλυση του προβλήματος.
-Εύσημα ανήκουν επίσης στο ανώτατο 
δικαστήριο που εξέδωσε απόφαση σε 

λίγους μόλις μήνες για ένα σύνθετο ζή-
τημα με διαστάσεις Κοινοτικού Δικαίου. 
Η όλη διαδικασία κράτησε ένα περίπου 
έτος, ήτοι πολύ κάτω του μέσου χρόνου 

μιας δίκης, ενώ η οικονομική ζημία 
όσων προσέφυγαν θα αντισταθμιστεί 
από την έντοκη επιστροφή του φόρου.
-Παρά την εύλογη επιθυμία των επιχει-

ρήσεων, η απάντηση στο ζήτημα δεν 
ήταν καθόλου αυτονόητη γιατί η σχετι-
κή νομοθεσία, ακόμα και η Κοινοτική, 

δεν είχε τον απαιτούμενο βαθμό σαφή-
νειας και έχρηζε ερμηνείας. Το ΣτΕ με 
την παραπάνω απόφαση, βαδίζοντας 
στις κατευθύνσεις που έδωσε το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο, συνέβαλε σημα-
ντικά στην ορθή ερμηνεία του νόμου 

και έδωσε αξιοσημείωτες προεκτάσεις 
σ’ αυτόν καλύπτοντας όλες τις περι-

πτώσεις στις οποίες προκύπτει αδυνα-
μία πληρωμής σύμφωνα με το νόμο.

-H Φορολογική Διοίκηση, επιδεικνύο-
ντας την ίδια ετοιμότητα, πρέπει να 

ρυθμίσει τώρα τις ανάλογες περιπτώ-
σεις χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ 

νέου προσφυγή στη δικαιοσύνη.

ΦΠΑ Μαρινόπουλου:
Εν κατακλείδι

* Ο Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι Δικηγόρος, Διευθύνων
Εταίρος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Την επιστροφή σε υπολογίσιμη κερδοφορία 
σήμανε το 2018 για την Trastor, ενώ ενισχυ-
μένα εμφανίστηκαν και τα κέρδη προ φό-
ρων. Αυξημένα εμφανίστηκαν και τα έσοδα 
της εταιρείας, κυρίως λόγω της ενσωμάτω-
σης των εσόδων προερχομένων από τις 
επενδύσεις, που πραγματοποιήθηκαν το 
2018, όπως σημειώνει. Τα ταμειακά διαθέ-
σιμα της Trastor μειώθηκαν, με το δανεισμό 
να καταγράφει άνοδο, το ίδιο διάστημα.

DATA (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
Έσοδα

2017: 4,17
2018: 5,58

Μεταβολή: +33,8%
Αποτέλεσμα προ φόρων

2017: 0,61
2018: 3,49

Μεταβολή: +472%
Καθαρό αποτέλεσμα

2017: 0,003
2018: 2,74

Χαρτοφυλάκιο: 43 εμπορικά ακίνητα - 88.000 τ.μ.
Ταμειακά διαθέσιμα

2017: 5,76
2018: 3,59

Μεταβολή: -37,6%
Δανειακές υποχρεώσεις

2017: 5,06
2018: 33,22

Μεταβολή: +556%

● BnREAL ESTATE
Trastor: Στα 2,7 εκατ. τα κέρδη 
του 2018

Ζήτημα χρόνου είναι η μετακόμιση των γρα-
φείων του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης, που βρίσκονται στη δι-
ασταύρωση των λεωφόρων Κηφισίας και 
Αλεξάνδρας, στην Αθήνα. Ειδικότερα, μέσω 
διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 
7 Μαρτίου στην Κτηματική υπηρεσία Αθη-
νών-Ανατολικής Αττικής, η υπηρεσία αναζη-
τεί ακίνητο με μία θέση στάθμευσης. 
Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στην Αθή-
να και σε απόσταση 800 μέτρων από μέσα 
σταθερής τροχιάς. 

DATA
Διάρκεια σύμβασης: 12 έτη

Συνολική επιφάνεια: 3.000 τ.μ.
Επιφάνεια γραφείων: 2.400 τ.μ.

Ανώτατο μίσθωμα: €25.000 ή €2.000/μήνα
Εγγυητική επιστολή ίση με το 1/10
του ζητούμενου ετήσιου ενοικίου 

● BnREAL ESTATE
Νέο κτίριο ψάχνει ο Γενικός 
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης

Διψήφια οργανική ανά-
πτυξη σε όλες τις περιοχές 
και σε όλες τις επιχειρη-
ματικές δραστηριότητές 
της εμφάνισε η Edenred 
το 2018. Ο Όμιλος διέθε-
σε 196 εκατ. ευρώ σε στο-

χευμένες εξαγορές, ενώ διένειμε συνολικό 
καθαρό ποσό 165 εκατ. ευρώ σε μέρισμα και 
προγράμματα εξαγοράς μετοχών, κατά τη 
διάρκεια του περασμένου έτους.

DATA-2018
Έσοδα: €1,378 δισ,
Μεταβολή: +11,9 % 
Κέρδη: €254 εκατ.
Μεταβολή: +5,2%

Λειτουργικά Έσοδα: €1,327 δισ.
Μεταβολή: +13,3% 

EBIT: €461 εκατ.
Μεταβολή: +7,3%

● ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Edenred: Στα 254 εκατ. ευρώ 
τα καθαρά κέρδη το 2018

Bertrand Dumazy,
CEO, Edenred

Τις μεταλλικές αποχρώσεις 
συστήσει στο κοινό η 
Palette, μέσω της σειράς 
Metallic Collection. Τα προϊ-
όντα της Palette διαθέτουν 
ειδικά σχεδιασμένο μίγμα 
μικρο-πιγκμέντων, που ει-
σχωρεί βαθιά στην τρίχα και 
κλειδώνει το χρώμα στο 
εσωτερικό της. 

ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
(Προτεινόμενη Λιανική Τιμή €5,72)

6.28 Ξανθό Σκούρο Μεταλλιζέ 
7.56 Μπρονζέ Μόκα

7.78 Ξανθό Χρυσοχάλκινο 
9.65 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Χρυσαφένιο

● ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Palette: Νέα σειρά βαφής 
Metallic Collection



3

Η Biogen ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εξα-
γοράσει τη Nightstar Therapeutics, σε μια 
συναλλαγή, που θα της κοστίσει $800 εκατ. 
σε μετρητά.
Η Biogen προχωρά σε αυτή την κίνηση, κα-
θώς θέλει να μπει στην αγορά γονιδιακής 
θεραπείας.
Η εταιρεία Nightstar Therapeutics έχει 
έδρα το Λονδίνο και επικεντρώνεται σε θε-
ραπείες για κληρονομικές διαταραχές του 
αμφιβληστροειδούς.
Η προσφορά της Biogen χαρακτηρίστηκε 
ικανοποιητική και είναι ύψους $25,50 ανά 
μετοχή. Πρόκειται για τιμή με premium 
68% από το κλείσιμο της μετοχής της εται-
ρείας, την Παρασκευή.
H Biogen δήλωσε ότι σκοπεύει να χρηματο-
δοτήσει την εξαγορά μέσω μετρητών, που 
έχει στη διάθεσή της.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Την περασμένη εβδομάδα, η Sarepta 
Therapeutics ανέπτυξε το χαρτοφυλάκιο 
γονιδιακής θεραπείας μέσω της εξαγοράς 
της Myonexus Therapeutics, ενώ η ελβετική 
φαρμακευτική εταιρεία Roche δήλωσε ότι 
αγοράζει την αμερικανική εταιρεία γονιδια-
κής θεραπείας Spark Therapeutics.

IN BRIEF - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Biogen - Nightstar: $800 εκ. 

Sarepta - Myonexus: $165 εκ.  
Roche - Spark: $4,3 δισ. 

● BnB IN THE WORLD
Μπαράζ εξαγορών στη γονιδιακή 
θεραπεία

Michel Vounatsos, διευθύνων σύμβουλος Biogen

Την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου 
της αλβανικής θυγατρικής της ολοκλήρω-
σε η Τράπεζα Πειραιώς. Η Tirana Bank πέ-
ρασε στα χέρια των Balfin Sh.p.k. και 
Komercijalna Banka AD, με "θετική επί-
πτωση στα κεφάλαια του ομίλου", όπως 
τονίζει η τράπεζα. 
Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αυξάνει το 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών 
Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) 
κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απε-
λευθέρωσης συνολικού ύψους €0,4 δισ. 
σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητι-
κού. Η εξαγορά έλαβε ήδη τις απαιτούμε-
νες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές 
αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβα-
νίας, καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας, ενώ ως χρηματο-
οικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς 
ενήργησε η UniCredit Group.

DATA
Ποσοστό εξαγοράς: 98,83%

Τίμημα: 57,3 εκατ. ευρώ 

● BnBANKS
Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε 
η πώληση της αλβανικής θυγατρικής

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος,
Τράπεζα Πειραιώς

Νέα παράταση 
μέχρι την Παρα-
σκευή 8 Μαρτί-
ου δόθηκε για 
την υποβολή 

υποψηφιοτήτων των βραβείων Corporate 
Affairs Excellence Awards του Τομέα Εταιρι-
κών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ. Δικαίωμα συμμε-
τοχής στα θεσμικά βραβεία της επικοινωνί-
ας, που φέτος διοργανώνονται για 6η χρο-
νιά, έχουν πρωτοβουλίες και προγράμματα 
επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν και ολο-
κληρώθηκαν, πλήρως ή σε πιλοτικό επίπεδο, 
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 
σε Ελλάδα και για πρώτη φορά από φέτος 
στην Κύπρο. 

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
 1. Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and 

Business Communications)
 2. Κοινωνική Διαμεσολάβηση &amp; Συμ-

μέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder 
Engagement)

 3. Εσωτερική Επικοινωνία (Internal 
Communications)

 4. Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσί-
ας (Brand P.R.)

 5. Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best 
Use of Social Media)

 6. Σχέσεις με MME (Media Relations)
 7. Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή 

Κρίσης (Issue/Crisis Management)
 8. Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ (CSR)
 9. Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους 

(Low Budget)
10. Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική 

Επικοινωνία (Corporate Integrated 
Communication)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 1. Καλύτερη χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs)
 2. Καινοτομία στην Επικοινωνία
 3. Έρευνα &amp; Προγραμματισμός 

(Research & Planning) 

● CORPORATE AFFAIRS EXCELLENCE AWARDS
Παράταση µέχρι τις 08/03 
για τους υποψήφιους

Ο όμιλος Adecco Ελλάδας και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση ανθρώπινου δυνα-
μικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγουν έρευνα για τη διερεύνηση και 
αποτύπωση των πρακτικών προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων στη χώρα μας. 
Η έρευνα πραγματοποιείται online και απευθύνεται συγκεκριμένα σε επαγγελματίες και 
στελέχη, που ασχολούνται ενεργά με τη διαδικασία στελέχωσης θέσεων στις εταιρείες, όπου 
εργάζονται. Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην ελληνική 
αγορά, ενώ διερευνά τη γνώμη των επαγγελματιών σχετικά με τις εξελίξεις και το μέλλον του 
κλάδου και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις πρακτικές επιλογής προσωπικού. 

● ΕΚΕ
Adecco Ελλάδας: Έρευνα για τις πρακτικές επιλογής προσωπικού

https://onlinesurveys.aueb.gr/index.php/142195/lang-el

https://onlinesurveys.aueb.gr/index.php/142195/lang-el
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Η οικονομία είναι ψυχολογία. 

Γι΄ αυτό και συγκεκριμένοι δείκτες 
έχουν τη σημασία τους. 

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του 
ΙΟΒΕ κινήθηκε ανοδικά, στις 101,3 
μονάδες.  

Στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες 
καταγράφεται βελτίωση του 
κλίματος, σε αντίθεση με τους 
άλλους τομείς και ειδικά το Λιανικό 
εμπόριο, όπου σημειώνεται διόρθω-
ση της έντονης ανόδου, που είχε 
καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. 

Κι αυτό, γιατί η έντονη βελτίωση του 
προηγούμενου μήνα ήταν πρόσκαιρη 
και διορθώθηκε αμέσως. 

Επιπλέον, και στην πλευρά των 
νοικοκυριών, ο σχετικός δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης επίσης 
διορθώνει την πορεία του, η οποία 
ήταν συστηματικά ανοδική κατά τους 
προηγούμενους μήνες. 

Η βιομηχανία επηρεάζεται περισσό-
τερο από το εξωτερικό περιβάλλον 
και την πορεία της διεθνούς ζήτησης 
και ο σχετικός δείκτης παρουσιάζει 
ανάκαμψη μετά την πρόσφατη 
καθοδική τάση. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεικτή 
εικόνα του οικονομικού κλίματος 
επηρεάζεται από την προεκλογική 
συγκυρία, όπου ανέκαθεν, από το 
1981, οι εξαγγελίες τείνουν να 
βελτιώνουν τις προσδοκίες

"Όμως, καθώς αφενός ζήτημα του 
ακριβούς χρόνου των εκλογών 
παραμένει σε εκκρεμότητα και, 
αφετέρου, συντρέχουν αντίρροπες 
δυνάμεις στο διεθνή και εγχώριο 
οικονομικό κύκλο, η συνολική εικόνα 
είναι μεικτή, παραπέμποντας 
περισσότερο σε στάση αναμονής 
των αποφάσεων και εξελίξεων".

Απλά πράγματα. 

Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr

EDITORIAL

Παρελθόν αποτελεί από το Attica του City 
Link, αλλά και από το πολυκατάστημα του 
Mediterrenean Cosmos, το κατάστημα της 
Folli Follie. 
Από το πολυκατάστημα της Πανεπιστημίου 
έχει ήδη αποχωρήσει το ιδιόκτητο brand 
του ομίλου, καθώς και καταστήματα, τη δι-
ανομή των οποίων η Folli Follie διαχειριζό-
ταν μέχρι πρόσφατα (Guess και Zegna), ενώ 
οι χώροι, στους οποίους φιλοξενούνταν τα 
καταστήματα, είναι υπό κατασκευή, με 
σκοπό να διατεθούν σε άλλες εταιρείες, οι 
οποίες αναζητούνται από την Αττικά Πολυ-
καταστήματα. 
Πληροφορίες του BnB Daily θέλουν την Ατ-
τικά Πολυκαταστήματα να προχωρά σε 

έξωση των σημάτων και των καταστημάτων 
του ομίλου Κουτσολιούτσου, λόγω των εξε-
λίξεων, που σηματοδότησε η έκθεση του 
QCM από τον  περασμένο Μάιο και της δει-
νής θέσης, που βρίσκεται πλέον η εταιρεία 
της οικογένειας Κουτσολιούτσου. 

OI ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ATTICA...
Σημειώνεται, πάντως, ότι το πολυκατάστη-
μα της Πανεπιστημίου προχωρά, με αφορ-
μή την αποχώρηση της Folli Follie, και σε 
περαιτέρω δομικές αλλαγές και μετακινή-
σεις εταιρειών εντός του κτιρίου.

...KAI OI ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ GOLDEN
Είχε προηγηθεί αντίστοιχη εξέλιξη για κατα-
στήματα brands της Folli Follie και στο 
Golden Hall, με φόντο τις απαιτούμενες εγ-
γυητικές.  

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ FF ΤΑ BRANDS
Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο των σημά-
των, η Zegna έχει ήδη υπογράψει συνεργα-
σίας διανομής με τη Shop&Trade, ενώ τη 
σύμβαση με τη Folli Follie έχει σπάσει από 
το Δεκέμβριο και η Guess, ενώ αναφορικά 
με τη Nike, έχει ήδη ενημερώσει ότι η εισα-
γωγή και διανομή των ειδών ένδυσης, υπό-
δησης και αξεσουάρ δεν θα ανανεωθεί 
πέρα από το χειμώνα του 2022, οπότε λήγει 
η σύμβαση. 

Χριστίνα Παπαγιάννη
christine@notice.gr

● BnRETAIL

Έξωση της Folli Follie από τα Attica
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SECRET RECIPE

Η δυναμική του ελληνικού κλάδου 
τροφίμων και ποτών είναι δεδομένη 
την τελευταία επταετία. 
Εν μέσω της κρίσης, οι επιχειρήσεις 
του κλάδου έχουν καταφέρει - με τη 
βοήθεια του τουρισμού, και της καλής 
πρώτης ύλης - να πρωταγωνιστούν. 
Έτσι, συζητάμε για ένα κλάδο, που 
αποτελεί το 25% της μεταποίησης, και 
έχει τη δεύτερη θέση στις εξαγωγές. 
Παρ΄ όλα αυτά, παρασύρεται από τις 
συνθήκες κρίσης της χώρας συνολικά 
και δεν αναπτύσσεται όσο θα έπρεπε. 
Θα συμφωνήσω, λοιπόν, με τον αντι-
πρόεδρο της Δωδώνης, Γιάννη Βιτάλη, 
ο οποίος είπε στους Δελφούς ότι "αν 
συγκριθούμε με την ανάπτυξη της τέ-
ταρτης βιομηχανικής επανάστασης, εί-
μαστε πολύ πίσω".
Τόσο απλά.

Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr

Editorial

Food for thought... every day!
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INFO
Α' χρηματοδότηση (1/2017): 
4,25 δισ. δολάρια
Β' χρηματοδότηση (3/2019): 
5 δισ. δολάρια

IN BRIEF
Πωλήσεις (2014-2017): +460% 
Διείσδυση στις ΗΠΑ: 3%  
Σημεία πώλησης: 7.000

Lisa Curtis, Founder-CEO, Kuli Kuli

Για πληροφορίες/συνδροµές
www.fnbdaily.com
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Στο μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζη-
τείται αύριο η υπαγωγή της Mini Raxevsky 
στο άρθρο 106 β του πτωχευτικού κώδικα, 
προκειμένου να επιλυθούν σωρευμένες 
υποχρεώσεις της εταιρείας σε μελλοντικά 
χρόνια. Αυτή τη στιγμή, η Mini Raxevsky, η 
οποία δεν έχει καμία σχέση με την 
Raxevsky, που έβαλε λουκέτο την περασμέ-
νη εβδομάδα, έχει υποχρεώσεις από τρα-
πεζικό δανεισμό περίπου 5 εκατομμυρίων 
ευρώ και μια οφειλή σε ΙΚΑ και εφορία, που 
επιδιώκει να διευθετήσει μέσα στα επόμε-
να δεκαπέντε χρόνια. 

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Σε καμία περίπτωση, δεν απειλείται η βιωσι-
μότητά της", ξεκαθαρίζουν  στο BnB Daily πη-
γές προσκείμενες στην εταιρεία, υποστηρίζο-
ντας ότι λειτουργεί κανονικά, προσπαθώντας 
διαρκώς να ενισχύσει τον τζίρο της. Μάλιστα, 
σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πηγές, το μέλ-
λον της δεν προβλέπεται δυσοίωνο, καθώς 
εκτιμούν επιστροφή στην κερδοφορία μέσα 
στα επόμενα χρόνια. Να σημειωθεί ότι, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, τα τελευταία δέκα 
χρόνια, οι πωλήσεις της εμφανίζονταν μειω-
μένες, μια εικόνα που η Mini Raxevsky επιδι-
ώκει να ανατρέψει μέσω της υλοποίησης του 
επιχειρηματικού της πλάνου. 
Η εταιρεία, που φέτος συμπληρώνει 30 
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, 
ιδρύθηκε από τον Αβεντίς Μπαλιάν και τη 
Δήμητρα Raxevsky, η οποία έχει καθήκοντα 
προέδρου στη Mini Raxevsky . 

DATA
Δίκτυο: 22 καταστήματα στην Ελλάδα

Εργαζόμενοι: 70
Τζίρος 2016: €4,894 εκ.

Ματίνα Χαρκοφτάκη

● ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Mini Raxevsky: "Δεν κινδυνεύει 
η βιωσιµότητα της εταιρείας"

Δήμητρα Raxevsky, Ιδρύτρια & Πρόεδρος, Mini Raxevsky

Οι Κινέζοι αποσύρονται από τις ξένες αγορές ακινήτων, μεταξύ των οποίων και η Ελλά-
δα, προειδοποιεί η Cushman & Wakefield, σε μία εξέλιξη, που κρίνεται ως ιδιαίτερα ση-
μαντική για την εγχώρια αγορά κατοικιών. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το μεγάλο ενδια-
φέρον των Κινέζων αγοραστών για τα ελληνικά ακίνητα και το πρόγραμμα της Χρυσής 
Βίζας ήταν εκ των βασικών λόγων, για τους οποίους η αγορά ξύπνησε, έπειτα από πολλά 
χρόνια κρίσης και οι τιμές επέστεψαν σε ανοδική πορεία.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ 
Τώρα, καθώς το Πεκίνο σκληραίνει τη στάση του στην έξοδο κεφαλαίων από τη χώρα, και 
με δεδομένο ότι οι κινεζικές τράπεζες περιορίζουν τη ροή δανείων, η δυναμική παρου-
σία των Κινέζων αγοραστών στις ξένες αγορές ακινήτων ξεφουσκώνει. 

IN BRIEF
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Συνολική αξία ακινήτων 
2018: $15,7 δισ.
Μεταβολή: -63%

Πηγή: Cushman & Wakefield 

Η έρευνα, την οποία πραγματοποίησε η Cushman & Wakefield με τη συμμετοχή 51 με-
γάλων Κινέζων επενδυτών του real estate, που διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια άνω 
των 40 δισ. δολαρίων, δείχνει ότι το 84% είτε διατηρεί σταθερά, είτε μειώνει τα ποσά, 
που σκοπεύει να διαθέσει στα ακίνητα.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ENTERPRISE GREECE
Και αυτό, την ώρα, που τα στοιχεία του Enterprise Greece δείχνουν ότι, από τις 3.620 
άδειες παραμονής, που έχουν εκδοθεί από την έναρξη του προγράμματος, Χρυσή 
Βίζα, έως και το τέλος Νοεμβρίου του 2018, ποσοστό 53% ή 1.945 άδειες δόθηκαν σε 
αγοραστές ακινήτων από την Κίνα. 

● REAL ESTATE

Cushman & Wakefield: Οι Κινέζοι 
αποσύρονται από τα ακίνητα 
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Η Tesla ζει μεγάλες αλλαγές τις τελευταίες 
εβδομάδες, καθώς κατάφερε να αυξήσει 
τον ρυθμό παραγωγής και να μειώσει την 
τιμή του Model 3 για να το φέρει επίσημα 
στην Ευρώπη, ενώ ο Elon Musk ανακοίνω-
σε πως θα παρουσιάσει το Model Y SUV 
στις 14 Μαρτίου στο Λος Αντζελές.

H TAYTOTHTA ΤΟΥ MODEL Υ
Το Tesla Model Y θα είναι μια πιο προσιτή 
έκδοση του Model X, η οποία θα δανειστεί 
και αρκετά χαρακτηριστικά από το Model 3.
Το Model Y, ως SUV, είναι περίπου 10% 
μεγαλύτερο από το Model 3, οπότε θα κο-
στίζει περίπου 10% περισσότερο και θα 
διανύει ελαφρώς μικρότερη απόσταση με 
την ίδια μπαταρία.
θα κατασκευαστεί στη βάση της πιο εύκο-
λης πλατφόρμας του Model 3, διασφαλί-
ζοντας έτσι μια πιο απλή και πιο φθηνή 
παραγωγή.

IN BRIEF Tesla Model Y
Επίσημη παρουσίαση: 14 Μαρτίου

SUV: Βασισμένο στο Model 3
Κόστος: Πάνω από $38.500

ΤΟ... FABERGE MODEL X
Η προσθήκη φθηνότερων SUV με επανα-
φορτιζόμενη μπαταρία ήρθε, καθώς η ζή-
τηση για το ακριβότερο Χ, η τιμή του οποί-
ου μπορεί να ξεπεράσει τα 100.000 δολά-
ρια στην premium έκδοση, δείχνει να επι-
βραδύνει. 
Στη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτε-
λεσμάτων τριμήνου της εταιρείας, στις 10 
Ιανουαρίου, ο Musk είχε περιγράψει περι-
έγραψε το Χ ως "το αυγό Φαμπερζέ των 
αυτοκινήτων. Είναι ένα τρομερό όχημα 
και πιθανότατα δεν θα κατασκευαστεί 
ποτέ τίποτα άλλο σαν αυτό και ίσως καλύ-
τερα έτσι".

● BnNEWS
Νέο χτύπηµα µε το Tesla Model Y

Στο επίκεντρο 
φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς 
έρευνας των 
γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν 
αρχών βρέθηκε 
η Porsche. 
Η εταιρεία πο-
λυτελών αυτο-
κινήτων ερευ-
νήθηκε δύο 
φορές για ζη-
τήματα, που 
αφορούσαν σε 

πάρτι του πρώην CEO, Matthias Müller, 
χρήση του αεροσκάφους της εταιρείας 
από διευθυντικά στελέχη για ιδιωτικά θέ-
ματα, καθώς και ελλιπή καταβολή φόρων 
για μισθούς σε υπαλλήλους, που συνταξι-
οδοτήθηκαν πρόωρα κατά το διάστημα 
2009 με 2017. 

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ €10 ΕΚΑΤ. ΣΤΙΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Από την πλευρά της, η αυτοκινητοβιομη-
χανία, με έδρα τη Στουτγκάρδη, παραδέ-
χθηκε ότι για πολλά χρόνια είχε υπολογί-
σει εσφαλμένα τους φόρους και ότι ήδη 
έχει καταβάλλει το ποσό των 10 εκατομ-
μυρίων ευρώ προς τις γερμανικές αρχές.  
Επιπλέον, ανέφερε ότι οι εισαγγελείς της 
Γερμανίας ξεκίνησαν τις έρευνες στα κε-
ντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανί-
ας τον Ιούνιο του περασμένου έτους και 
ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, 
παρέχοντας όλα τα απαραίτητα αρχεία. Η 
Porsche τέλος γνωστοποίησε ότι έχει λά-
βει πλέον τα κατάλληλα μέτρα φορολογι-
κής συμμόρφωσης και βελτίωσης των 
εσωτερικών διαδικασιών με την υποστή-
ριξη εξωτερικών συμβούλων.

● BnB IN THE WORLD
Porsche: Πλήρωσε 10 εκατ. ευρώ 
για φοροδιαφυγή 

Oliver Blume,
CEO, Porsche

Σε μια σημαντική ανακοίνωση προχώρησε 
η Volvo για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των αυτοκινήτων της.
Συγκεκριμένα, η σουηδική φίρμα ανακοί-
νωσε ότι όλα τα αυτοκίνητά της που θα 
πωλούνται από το 2020 θα περιοριστούν 
σε τελική ταχύτητα στα 180 km/h.
Στο μέλλον, στοχεύει να πάει και μακρύτε-
ρα, μελετώντας επίσης, "πώς ένας αιτιο-
λογημένος έλεγχος της ταχύτητας, που 
συνδέεται με τις τεχνολογίες γεωγραφι-
κού εντοπισμού, θα μπορούσε να περιορί-
σει αυτόματα την ταχύτητα κοντά σε σχο-
λεία και σε νοσοκομεία στο μέλλον".
Να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος κατα-
σκευαστής, που ενσωματώνει τέτοιο περι-
ορισμό σε ολόκληρη την γκάμα του.

VISION 2020
Η Volvo είχε ανακοινώσει το Vision 2020, 
με στόχο κανένας πλέον θάνατος ή σοβα-
ρός τραυματισμός μέσα σε ένα νέο Volvo 
από το 2020. 
"Η Volvo είναι ηγέτης στην ασφάλεια: πά-
ντα είμαστε και πάντα θα είμαστε", δήλω-
σε ο Håkan Samuelsson, Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars.
Είναι ο πρώτος κατασκευαστής που ενσω-
ματώνει τέτοιο περιορισμό σε ολόκληρη 
την γκάμα.

● BnINNOVATION
Κόφτη ταχύτητας βάζει η Volvo

Martin Lundstedt, CEO, Volvo Group

https://www.youtube.com/watch?v=C5CbPzfzhnw

CARS
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Νεκτάριος Νώτης
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