
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/investor-relations/  

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Η1 2021 θα παρουσιαστούν και σε τηλεδιάσκεψη στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα Αθηνών 17.00. 
Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 213 009 6000. 

  

  Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 

 

• ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΑΝΗΛΘΕ ΣΕ 16% ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΡΕΚΟΡ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ 25% 

• ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 6,3% 

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

• ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω το περιθώριο EBITDA στο 16%, ξεπερνώντας το 

ρεκόρ του περασμένου έτους και να διατηρήσει ταυτόχρονα την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν 

άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο περυσινό εξάμηνο, υποστηριζόμενες από την ισχυρή έναρξη του έτους 

και την επιταχυνόμενη απόδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.  

 

Μέσα στο ασταθές και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς διαταράσσεται από την πανδημία COVID-19, 

ο Όμιλος επιτυγχάνει να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και στις διαφορετικές δυναμικές των 

καναλιών διανομής, χάρη στις ικανότητες, την αποφασιστικότητα, τις προσπάθειες και τη δέσμευση των ανθρώπων του 

και υποστηριζόμενος από το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο του καθώς και την προϊοντική και γεωγραφική του 

διαφοροποίηση. 

 

Παράλληλα, η ισχυρή οικονομική απόδοση του Ομίλου δίνει τη κατάλληλη ώθηση στη Διοίκηση να συνεχίσει να στηρίζει 

τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αναγνωρίζοντας αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, ιδιαιτέρως αυτές 

που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, καθώς βασικός στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει την υγιή ισορροπία 

μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας και των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών. 

Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της 

στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου με επικέντρωση στους τέσσερις πυλώνες δράσης: Bιώσιμη παραγωγή και 

κατανάλωση, Yπεύθυνη Διακυβέρνηση, Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι και Ακμάζουσες κοινότητες. Επιχειρηματικές 

πρακτικές όπως η δημιουργία απασχόλησης, η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, η διασφάλιση της 

υγείας, ασφάλειας και ευεξίας όλων των εργαζομένων, η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών, η 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενίσχυση της βιώσιμης προμήθειας και η βελτίωση της 

διαχείρισης των αποβλήτων είναι μερικοί απ’ τους τομείς όπου ο Όμιλος θα εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να 

μεγιστοποιήσει τις θετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/investor-relations/
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Η1 ’21 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

P&L (€ εκ.) Η1 '21 % Η1 '20 

Πωλήσεις 195,24 6,29% 183,69 

Μικτό Κέρδος 73,20 7,63% 68,01 

Περιθώριο ΜΚ 37,49% 
 

37,03% 

EBITDA * 31,32 10,13% 28,44 

Περιθώριο EBITDA 16,04% 
 

15,48% 

ΕΒΙΤ 24,90 11,88% 22,26 

Περιθώριο EBIT 12,75% 
 

12,12% 

ΚΠΦ 24,71 25,89% 19,63 

Περιθώριο ΚΠΦ 12,66% 
 

10,69% 

Φόροι 4,96 36,16% 3,64 

ΚΜΦ 19,76 23,55% 15,99 

Περιθώριο ΚΜΦ 10,12% 
 

8,70% 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,25 -33,04% 0,37 

Καθαρά Κέρδη  19,51 24,90% 15,62 

Περιθώριο Καθαρών Κερδών 9,99% 
 

8,50% 

*Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ  
παρατίθενται στην παράγραφο 2.9 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του 2021. 

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 195,24 εκ. από € 183,69 εκ. το Α’ 

εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 6,29%. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου 

τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή 

και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή, ειδικά του καναλιού της 

επιλεκτικής διανομής, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής 

φροντίδας. 

 

• Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το 

περυσινό Α’ εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε € 69,25 εκ. από € 67,64 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, με την αγορά 

της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν βελτίωση 

λόγω του ανοίγματος του συγκεκριμένου καναλιού. 

• Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν 

άνοδο κατά 8,56% στα €125,99 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €116,05 εκ. το Α΄εξάμηνο του 2020. Εξαιρώντας 

την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση 

πωλήσεων κατά 12,10%. 

 

 
Η κερδοφορία του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε λόγω του ελέγχου στο μικτό κέρδος και ισορροπημένων 
λειτουργικών δαπανών, ενώ τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης ήταν ελεγχόμενα και επικεντρώθηκαν σε 
συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες. 
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Συγκεκριμένα: 

 

Το EBITDA* αυξήθηκε κατά 10,13% στα €31,32 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €28,44 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 

και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 16,04% στο Α’ εξάμηνο του 2021 από 15,48% το περυσινό αντίστοιχο 

εξάμηνο. 

 

Το EBIT ανήλθε σε €24,90 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €22,26 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 11,88% 

και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 12,75% από 12,12% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. 

 

Το EBT έφτασε τα €24,71 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €19,63 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 25,89%, και 

το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,66% από 10,69% το περυσινό Α’ εξάμηνο. 

 

Τα Καθαρά Κέρδη  διαμορφώθηκαν σε €19,51 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €15,62 εκ. το αντίστοιχο περυσινό 
εξάμηνο κατά 24,90%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,99% από 8,50% το Α’ εξάμηνο του 2020. 

 

 

Σημείωση 

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ παρατίθενται στην παράγραφο 2.9 της 
Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του 2021). 
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Η1 ’21 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 
Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας της 
επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.  
Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, ο Όμιλος επενδύει τις 
ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο 
είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της. 
Κατά την διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2020 ποσού 15 εκ. ευρώ 
(0,22393 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο κατά 34% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους. 
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανέρχεται σε € 35,38 εκ. (καθαρός δανεισμός προς 
EBITDA στα 0,54x) από €10,91 εκ. το 2020, ως αποτέλεσμα της πληρωμής μερίσματος καθώς και επενδύσεων που αφορούν 
κυρίως στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak και μηχανολογικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο των Οινοφύτων. 
Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων 
από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη 
απόδοση. 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη 
βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών του 
στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες. Επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε καινοτομίες σε επίπεδο 
προϊοντικής ανάπτυξης θα διατεθούν με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε 
περαιτέρω δημιουργία αξίας. 
Επιπλέον, έχουν ενεργοποιηθεί επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές, συστήματα και διαδικασίες προκειμένου να 
αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου. 
 

(€ εκ.) H1 '21 % FY '20 

Ενεργητικό 
   

Ενσώματα Πάγια 87,30 19,03% 73,34 
Δικαίωμα χρήσης 12,58 -14,00% 14,62 
Ακίνητα για επένδυση 1,02 -1,13% 1,03 
Ασώματα Πάγια 59,68 -1,16% 60,38 
Υπεραξία 7,70 0,32% 7,68 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συγγενείς 
Επιχειρήσεις 25,25 -1,54% 25,65 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,34 -16,90% 0,41 
Αναβαλλόμενες φορολοικές απαιτήσεις 1,22 323,66% 0,29 
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 195,09 6,37% 183,40 
Αποθέματα 108,00 -0,55% 108,60 
Απαιτήσεις από πελάτες 99,88 9,82% 90,95 
Λοιπές απαιτήσεις 7,65 10,56% 6,92 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 6,21 26,50% 4,91 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23,19 -42,88% 40,60 
Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 244,93 -2,80% 251,97 
Σύνολο Ενεργητικού 440,02 1,07% 435,37 

 

(€ εκ.) H1 '21 % FY '20 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 48,41 -0,40% 48,61 
Υποχρεώσεις  από μισθώσεις 8,60 -18,82% 10,60 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 5,99 6,14% 5,64 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζομένους  2,97 0,57% 2,95 
Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 2,91 2,42% 2,84 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 68,88 -2,49% 70,64 
Προμηθευτές 52,78 -18,55% 64,80 
Λοιπές Υποχρεώσεις 12,96 40,58% 9,22 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8,44 46,87% 5,75 
Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 16,37 109,69% 7,81 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 4,40 -5,25% 4,65 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 94,95 2,96% 92,22 
Μετοχικό κεφάλαιο 54,50 0,00% 54,50 
Υπερ το άρτιο 40,68 0,00% 40,68 
Λοιπά αποθεματικά 17,78 1,83% 17,46 
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 2,00 -24,33% 2,64 
Κέρδη εις νέον 161,23 2,54% 157,24 
Ίδια Κεφάλαια 276,19 1,35% 272,52 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 440,02 1,07% 435,37 

 

 

 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΡΟΕΣ  (€ εκ.) Η1 '21   Η1' 20 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 7,15   6,72 

Επενδυτικές Δραστηριότητες -15,08   -15,67 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες -9,40   -10,73 

Αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων  -17,32   -19,69 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου 40,60   54,85 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών λόγω μετάφρασης σε euro -0,08   -0,68 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου 23,19   34,48 
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Η1 ’21 Ανάλυση Πωλήσεων ανά Κατηγορία 

 

Πωλήσεις ανά Κατηγορία (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Προσωπική Φροντίδα & Περιποίηση 85,09 8,02% 78,77 

% Πωλήσεων 43,58%   42,88% 

Ιδιοπαραγόμενα 55,80 12,22% 49,72 

% Κατηγορίας 65,58%   63,12% 

Διανεμόμενα 29,29 0,83% 29,05 

% Κατηγορίας 34,42%   36,88% 

Οικιακή Φροντίδα 76,13 6,22% 71,67 

% Πωλήσεων 38,99%   39,02% 

Ιδιοπαραγόμενα 74,92 5,29% 71,15 

% Κατηγορίας 98,41%   99,28% 

Διανεμόμενα 1,21 134,54% 0,52 

% Κατηγορίας 1,59%   0,72% 

Private Label 11,45 5,33% 10,87 

% Πωλήσεων 5,87%   5,92% 

Λοιπές Πωλήσεις 22,57 0,84% 22,38 

% Πωλήσεων 11,56%   12,18% 

Υγεία & Φροντίδα 4,31 -8,33% 4,70 

% Κατηγορίας 19,11%   21,02% 

Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής 18,25 3,28% 17,67 

% Κατηγορίας 80,89%   78,98% 

Συνολικές Πωλήσεις 195,24 6,29% 183,69 

 
 

Οι πωλήσεις των προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης αυξήθηκαν κατά 8,02% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 
στα €85,09 εκ., από €78,77 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, υποστηριζόμενες κυρίως από το χαρτοφυλάκιο τόσο των 
ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, που παρουσίασε άνοδο κατά 12,22%. Η πορεία αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση σε 
κατηγορίες που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή, όπως είναι  η κατηγορία του καθαρισμού σώματος και 
χεριών και η κατηγορία της φροντίδας σώματος και προσώπου, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν 
κλειστή, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα ευρείας διανομής, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής 
φροντίδας. 
Η συνεισφορά των προιόντων Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης στις πωλήσεις του Ομίλου ανήλθε σε 43,58%.  

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας παρουσίασαν αύξηση κατά 6,22% στα €76,13 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 

από €71,67 εκ. το περυσινό πρώτο εξάμηνο, υποστηριζόμενες από ανάπτυξη στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, σε όλες τις 

κατηγορίες που σχετίζονται με την οικιακή φροντίδα. Η συμμετοχή των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας στο σύνολο των 

πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 38,99%. 

 

Η  κατηγορία «Private Label» αντιπροσωπεύει πωλήσεις της Polipak, Πολωνική εταιρεία που παράγει private label σακούλες 

απορριμμάτων και παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 5,33% στα €11,45 εκ. από €10,87 εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2020. 

  

Η κατηγορία των  λοιπών πωλήσεων παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,84% επηρεαζόμενη θετικά από την υποκατηγορία 

των Καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής που σημείωσαν ανάπτυξη κατά 3,28% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, αποτέλεσμα 

της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 



SARANTIS GROUP 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ Η1 ’21 

6 

 

 

Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα & Διανεμόμενα σήματα  -  Ανάλυση Πωλήσεων 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 οι ενοποιημένες πωλήσεις των ιδιοπαραγόμενων, των προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας & 

Περιποίησης και των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας και των private label, ανήλθαν σε €142,26 εκ., συγκριτικά με €131,86 

εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 7,88%. Επιπρόσθετα η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις 

διαμορφώθηκε σε 72,86% από 71,79%. 

 

Αντίστοιχα, οι ενοποιημένες πωλήσεις  των διανεμόμενων σημάτων κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €52,98 εκ. 

από €51,82 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 αυξημένες κατά 2,23%, ενώ η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις 

διαμορφώθηκε σε 27,14% από 28,21%. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Own brands; 
71.79%

Distributed 
brands; 
28.21%

H1 '20

Own brands; 
72.86%

Distributed 
brands; 
27.14%

H1 '21
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Η1 ’21 Ανάλυση EBIT ανά Κατηγορία 

 

EBIT ανά Κατηγορία (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Προσωπική Φροντίδα & Περιποίηση 5,85 15,92% 5,05 

Περιθώριο 6,88%   6,41% 

% EBIT 23,49%   22,68% 

Ιδιοπαραγόμενα 5,52 22,84% 4,50 

Περιθώριο 9,90%   9,04% 

% EBIT 22,18%   20,20% 

Διανεμόμενα 0,33 -40,59% 0,55 

Περιθώριο 1,12%   1,90% 

% EBIT 1,31%   2,48% 

Οικιακή Φροντίδα 9,56 12,20% 8,52 

Περιθώριο 12,56%   11,89% 

% EBIT 38,41%   38,30% 

Ιδιοπαραγόμενα 9,46 11,50% 8,48 

Περιθώριο 12,63%   11,92% 

% EBIT 37,99%   38,12% 

Διανεμόμενα 0,10 160,01% 0,04 

Περιθώριο 8,54%   7,70% 

% EBIT 0,42%   0,18% 

Private Label 1,10 -28,41% 1,54 

Περιθώριο 9,62%   14,16% 

% EBIT 4,43%   6,92% 

Λοιπές Πωλήσεις 2,04 2,03% 2,00 

Περιθώριο 9,03%   8,92% 

% EBIT 8,18%   8,97% 

Υγεία & Φροντίδα 0,52 -31,59% 0,76 

Περιθώριο 12,09%   16,20% 

% EBIT 2,09%   3,42% 

Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής 1,52 22,78% 1,23 

Περιθώριο 8,30%   6,98% 

% EBIT 6,09%   5,55% 

Εσοδα από Συγγενείς Εταιρείες 6,35 23,25% 5,15 

% EBIT 25,49%   23,14% 

Συνολικό EBIT 24,90 11,88% 22,26 

Περιθώριο 12,75%   12,12% 

 

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €24,90 εκ. από €22,26 εκ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 

11,88%, επηρεασμένα θετικά από τον έλεγχο στο μικτό κέρδος και τις ισορροπημένες λειτουργικές δαπάνες, ενώ τα έξοδα 

διαφήμισης και προώθησης ήταν ελεγχόμενα και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες. 

 

Το ΕΒΙΤ στα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης διαμορφώθηκε σε €5,85 εκ. από €5,05 εκ., αυξημένο κατά 

15,92%, επηρεασμένο από τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα που παρουσίασαν άνοδο ΕΒΙΤ κατά 22,84%. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των 

προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης διαμορφώθηκε σε 6,88% το Α’ εξάμηνο του 2021.  

Το ΕΒΙΤ των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκε κατά 12,20% το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το περυσινό Α’ 

εξάμηνο στα €9,56 εκ. από €8,52 εκ., υποστηριζόμενο από τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα που αυξήθηκαν κατά 11,50%. Το 
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περιθώριο ΕΒΙΤ των ειδών Οικιακής Φροντίδας διαμορφώθηκε σε 12,56% κατά το A’ εξάμηνο του 2021 από 11,89% το 

περυσινό Α’ εξάμηνο και η συμμετοχή τους στο συνολικό ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 38,41%. 

 

Το ΕΒΙΤ της κατηγορίας των λοιπών πωλήσεων ανήλθε σε €2,04 εκ. αυξημένο κατά 2,03%, υποστηριζόμενο από την 

υποκατηγορία των Καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής. 

Τα Έσοδα από Συγγενείς Εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν τα έσοδα από την Estee Lauder JV, ανήλθαν σε €6,35 εκ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 23,25% σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο, ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου 

καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα (προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης, προϊόντα Οικιακής Φροντίδας και 
private label) στο σύνολο τους κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 έφεραν λειτουργικά κέρδη ύψους €16,10 εκ. σε σχέση με €14,55 
εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 10,68%. Η συνεισφορά τους στο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 64,67%.  
 
Το ΕBIT των διανεμομένων σημάτων κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα €2,45 εκ. από €2,56εκ. το αντίστοιχο 
περυσινό εξάμηνο, μειωμένο κατά 4,22% και αντιπροσωπεύει 9,84% του συνολικού ΕΒΙΤ. Επίσης τα έσοδα από Συγγενείς 
εταιρείες παρουσίασαν αύξηση κατά 23,25% και ανήλθαν σε €6,35 εκ. που αντιστοιχεί σε 25,49% του συνολικού ΕΒΙΤ του 
Ομίλου. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα & Διανεμόμενα σήματα – Ανάλυση ΕΒΙΤ 

Own brands; 
64.67%

Distributed 
brands; 9.84%

Income from 
Associated 
companies; 

25.49%

H1 '21

Own brands; 
65.36%

Distributed 
brands; 11.50%

Income from 
Associated 
companies; 

23.14%

H1 '20
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Η1 ’21 Ανάλυση Ενοποιημένων Πωλήσεων ανά Χώρα 

 

Πωλήσεις ανά Χώρα (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Ελλάδα 69,25 2,38% 67,64 
% Πωλήσεων 35,47% 

 
36,82% 

Πολωνία 35,36 11,96% 31,58 
Polipak - Πολωνία 11,45 5,33% 10,87 

Ρουμανία 27,56 13,79% 24,22 
Βουλγαρία 6,13 18,86% 5,16 

Σερβία 9,12 2,57% 8,89 
Τσεχία 11,03 15,37% 9,56 

Σλοβακία 2,95 0,49% 2,94 
Ουγγαρία 4,50 0,00% 4,50 

Βόρεια Μακεδονία 2,03 5,45% 1,93 
Βοσνία 1,57 18,97% 1,32 

Πορτογαλία 0,73 17,56% 0,62 
Ουκρανία 12,60 -5,54% 13,34 

Ρωσία 0,97 -14,96% 1,14 

Ξένες Χώρες 125,99 8,56% 116,05 
% Πωλήσεων 64,53% 

 
63,18% 

Συνολικές Πωλήσεις 195,24 6,29% 183,69 

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 6,29% σε σύγκριση με το περυσινό Α’ 

εξάμηνο παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υποστηριζόμενες από την 

ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και διαφορετικές δυναμικές στα κανάλια 

πωλήσεων σε κάθε χώρα. 

 

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το περυσινό Α’ 

εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε € 69,25 εκ. από € 67,64 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, με την αγορά της ευρείας διανομής να 

οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν βελτίωση λόγω της επαναλειτουργίας του 

συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό. 

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 

8,56% στα €125,99 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €116,05 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020.  

Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση 

πωλήσεων κατά 12,10%. 

Η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε όλη την γεωγραφική περιοχή του Ομίλου 

τροφοδοτήθηκε από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή και 

την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή σε συνδυασμό με την αυξημένη 

κατανάλωση ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. 

 

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, το ποσοστό των πωλήσεων των ξένων χωρών ως προς τις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου 

διαμορφώθηκε σε 64,53% από 63,18%  το περυσινό Α’ εξάμηνο.  

 

 

 

 

 

Greece; 
35.47%

Foreign 
Countries; 

64.53%

H1 '21

Greece; 
36.82%

Foreign 
Countries; 

63.18%

H1 '20
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Η1 ’21 Ανάλυση EBIT ανά Χώρα 

 
 

ΕΒΙΤ ανά Χώρα (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Ελλάδα 15,49 19,27% 12,99 

% ΕΒΙΤ 62,20%   58,34% 

Πολωνία 3,43 0,24% 3,43 

Poland-Polipak 1,10 -28,41% 1,54 

Ρουμανία 2,82 27,00% 2,22 

Βουλγαρία 0,19 -44,84% 0,35 

Σερβία 0,37 -32,45% 0,55 

Τσεχία 1,17 82,35% 0,64 

Σλοβακία 0,24 6884,70% 0,00 

Ουγγαρία 0,05 529,66% 0,01 

Βόρεια Μακεδονία 0,21 -9,14% 0,23 

Βοσνία -0,11 -102,41% -0,05 

Πορτογαλία -0,07 48,47% -0,13 

Ουκρανία 0,02 -96,55% 0,46 

Ρωσία -0,01 157,14% 0,02 

Ξένες Χώρες 9,41 1,52% 9,27 

% ΕΒΙΤ 37,80%   41,66% 

Συνολικό ΕΒΙΤ 24,90 11,88% 22,26 

 

 

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 το ΕΒΙΤ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 19,27% στα €15,49 εκ. από €12,99 εκ. το αντίστοιχο 

περυσινό εξάμηνο. 

Εξαιρώντας τα έσοδα από Συγγενείς Εταιρείες, το ΕΒΙΤ της Ελλάδας κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €9,14 εκ. από 

€7,83 εκ., αυξημένο κατά 16,66%. 

Το περιθώριο ΕΒΙΤ της Ελλάδας, εξαιρουμένων των εσόδων από Συγγενείς Εταιρείες, διαμορφώθηκε σε 13,20% το Α’ 

εξάμηνο του 2021 από 11,58% το Α’ εξάμηνο του 2020. 

 

Οι ξένες χώρες παρουσίασαν αύξηση ΕΒΙT κατά 1,52% στα €9,41 εκ. από €9,27 εκ. πέρυσι. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των χωρών 

διαμορφώθηκε σε 7,47% από 7,99% το Α’ εξάμηνο του 2020. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2021 

 

❖ Κατά την 24/02/2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τα εξής θέματα 
ημερησίας διάταξης:   

- Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας. 

- Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας. 

- Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας. 

- Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 
4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

- Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option). 
Διαβάστε τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/02/2021. 

 
❖ Κατά την 20/05/2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τα εξής θέματα 

ημερησίας διάταξης:  

- Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της 
εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. 

- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 
01/01/2021 - 31/12/2021, και ορισμός της αμοιβής τους. 

- Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. 

- Αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του 
καταστατικού της εταιρείας. 

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 

- Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 
Διαβάστε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/05/2021. 
 
 

❖ Κατά την 20/05/2021 το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,  που εκλέχτηκε από  την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Μαΐου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 
 
1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος, 
2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, 
4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη Εκτελεστικό Μέλος, 
5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος, 
6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Εκτελεστικό Μέλος, 
7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος, 
8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος, 
9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 
10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 
11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 
 
Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι τις 19/05/2026 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, 
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να υπερβεί τα έξι έτη. 
 
 

❖ Κατά την 20/05/2021 εγκρίθηκε η εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου και συγκροτήθηκε σε σώμα την 28/05/2021. 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια:  

https://sarantisgroup.com/el/nea/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-25-02-21/
https://sarantisgroup.com/el/nea/anakoinwsi-apofasewn-taktikis-genikis-suneleusis-tis-20-05-21/
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α)  της εκλογής του τρίτου προσώπου, κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης 
Μαΐου 2021 και αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και 
β) της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο, με το 3777/28-05-2021 Πρακτικό του ΔΣ κατ’ εξουσιοδότηση της 
Τακτικής Γ.Σ. της 20/05/2021, των ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ειρήνη 
Μ. Νικηφοράκη και τον κ. Χρήστο Ι. Οικονόμου, ως τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία, μαζί με τον κ. 
Ι. Αρκουλή, θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Ελέγχου, 

τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την συνεδρίαση της κατά την 28 Μαΐου 2021, αποφάσισαν τον ορισμό του κ. 
Αρκουλή Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Προέδρου αυτής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

• Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου, 

• Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,  

• Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, καθώς αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο και η θητεία της αρχίζει από την 
εκλογή της και λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του 2022. 
 
 

❖ Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποίησε στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
κατά τη συνεδρίασή της στις 20.05.2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,214661421 ευρώ ανά μετοχή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.  
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.891.424 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία 
προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή 
ανέρχεται σε  0,22392718 ευρώ.  
Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 
0,212730821 ευρώ ανά μετοχή. 
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2020 ορίσθηκε η 25.05.2021. Δικαιούχοι στη 
λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων 
Τίτλων την 26.05.2021 (Record Date).  
Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την 31.05.2021. 
 
 

 
❖ Ο Όμιλος Σαράντη ανακοίνωσε την  08/07/2021 ότι, σύμφωνα με τους όρους της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων 

(amended Shareholders  Agreement) που έχει συνάψει με την εταιρεία Estee Lauder Europe, Inc. (“EL Europe”) σχετικά 
με την εταιρεία ELCA Cosmetics Limited (“ELCA”), η EL Europe γνωστοποίησε την άσκηση  του πρώτου δικαιώματος 
αγοράς για την εξαγορά μετοχών της ELCA που κατέχει ο Όμιλος. Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των 
μετοχών της ELCA. 

 
Η ELCA είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς στις 
χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Η ELCA επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο Σαράντη (ο «Όμιλος») που 
κατέχει ποσοστό 49% και στην εταιρεία EL Europe που κατέχει το υπόλοιπο 51%. 
Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS  S.A. Cosmetics 
Distribution, ΕSTEE LAUDER BULGARIA  EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα. 
 
Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η EL Europe έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA 
εως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος, αυξάνοντας την συμμετοχή της σύμφωνα με τις 
οικονομικές καταστάσεις της ELCA κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027, και κατά 
9%, 25% και 15% αντίστοιχα. 
 
Η στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την ELCA είναι σταθερή και βασίζεται στους εξής άξονες:  
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1) στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 προς εξαγορές που 
ικανοποιούν τα κριτήρια του Ομίλου και που είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες και να συνεισφέρουν στην 
κερδοφορία του Ομίλου, 
2) στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. 

Όπως πάντα, η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, εστιάζοντας στις 
στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, στην γεωγραφική επέκταση καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση κόστους και 
αποδοτικότητας, με απώτερο στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους του. 
 
 
 

❖ Κατά την 16/07/2021 πραγματοποιήθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με το θέμα ημερησίας 
διάταξης την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.  
Διαβάστε τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/07/2021. 

https://sarantisgroup.com/el/nea/anakoinosi-apofasewn-ektaktis-genikis-suneleusis-stis-16-07-21/
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
 
Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της 
ικανότητας του να αναπτύσσεται και παράλληλα να υλοποιεί το επενδυτικό του πλάνου, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον και σε μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου μέχρι και σήμερα, οι ενέργειες της διοίκησης καθοδηγούνται από σαφείς 
προτεραιότητες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και της κοινωνίας, την αδιάλειπτη 
επιχειρηματική συνέχεια, τη συνεχή διάθεση προϊόντων υψηλής ζήτησης στην αγορά και τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής 
θέσης. 
 
Παρόλο που το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή δραστηριοποίησής μας παρουσιάζει βελτίωση κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αναζωπύρωση των κρουσμάτων COVID-
19 και την ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Delta. Τα περιστασιακά κλεισίματα και οι περιορισμοί πιθανότατα θα 
συνεχιστούν εντός του έτους, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και επομένως τις τάσεις κατανάλωσης. 
 
Παρ 'όλα αυτά, μας ενθαρρύνει η θετική απόδοση του Ομίλου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, η ισχυρή οικονομική 
θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, καθώς δημιουργούν την ασφάλεια και την υποστήριξη προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία. Είμαστε επικεντρωμένοι στις στρατηγικές μας 
προτεραιότητες και στην υλοποίηση των μελλοντικών μας πλάνων που στοχεύουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας και 
αισθανόμαστε ολοένα και πιο σίγουροι για το μέλλον, χάρη στην ευελιξία και στις ικανότητες των ανθρώπων μας και το 
αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου. 
 
Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένοι στο 
στρατηγικό μας πλάνο και στους μακροπρόθεσμους στόχους μας, επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, περαιτέρω 
βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και δημιουργία ταμειακών ροών. Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με 
έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του 
στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις 
συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage). 
 
Η διοίκηση του Ομίλου θα σχολιάσει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2021 σε τηλεδιάσκεψη 
κατά την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου του 2021. 
 
 


