
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ  

 
Αθήνα, 21 Απριλίου 2005  

 
Έγινε σήµερα, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ. Η Ηµερήσια ∆ιάταξη περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, 

θέµατα που αφορούσαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2004, 

καθώς και στην συγχώνευση µέσω της απορρόφησης της θυγατρικής Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη 

ΑΕ από την Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ. 

 
Κεντρικό άξονα της Γενικής Συνέλευσης αποτέλεσε η παρουσίαση των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 

2004 ανήλθε σε 45,6 εκατ Ευρώ σε ενοποιηµένη βάση έναντι 37,2 εκατ., σηµειώνοντας 

αύξηση 23%. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας 

ανήλθε σε  25,6 εκατ Ευρώ (έναντι 21,4 εκατ.) και της εµπορικής ανήλθε σε 19,2 εκατ. Ευρώ 

(έναντι 15,8 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε 

14,8 εκατ Ευρώ (έναντι 5,6 εκατ). Με ανοδικούς ρυθµούς κινήθηκαν και οι πωλήσεις του 

πρώτου τριµήνου της τρέχουσας χρήσης. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,9 εκατ. Ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29% έναντι του α΄ τριµήνου του 2004, ενώ ανάλογες είναι οι 

εκτιµήσεις και σε ετήσια βάση. Συγκεκριµένα οι πωλήσεις της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας ανήλθαν σε  5,4 εκατ Ευρώ (έναντι 4,2 εκατ.) και της εµπορικής σε 4,5 εκατ. 

Ευρώ (έναντι 3,5 εκατ.). 

 

Σηµειώνεται ότι το µέρισµα το οποίο προτάθηκε από την ∆ιοίκηση της εταιρίας και εγκρίθηκε 

από την Γενική Συνέλευση για την χρήση 2004 ανέρχεται σε 36 λεπτά ανά µετοχή, ήτοι 7% 

της σηµερινής χρηµατιστηριακής αξίας. 

 

Στην ενηµέρωση προς τους Μετόχους, η ∆ιοίκηση της εταιρείας  έκανε µία αναδροµή στην 

χρονιά που πέρασε, και παρουσίασε την επιτυχηµένη πορεία της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας της εταιρείας, µε αναφορές στους πελάτες και τα έργα της εταιρείας κατά το 

2004, καθώς και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο και τα τρέχοντα έργα υπό εξέλιξη. Η ∆ιοίκηση 

ενηµέρωσε επίσης τους Μετόχους και για την δραστηριότητα της εταιρείας στον τοµέα της 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου µέσω της θυγατρικής εταιρείας Κ.Λ. Ενεργειακή 

Α.Ε έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Κεράσοβο Ιωαννίνων.  

 
Έγινε, επίσης, εκτενή αναφορά στην ανάπτυξη της εµπορικής δραστηριότητας της εταιρείας 

και παρουσίασε την επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων Mothercare στην Ελλάδα κατά 

το 2004, ενώ υπογράµµισε τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και κέρδους, βάσει του 



επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας που προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη του 

δικτύου (από 34 καταστήµατα σήµερα σε 60 την επόµενη τριετία). Κλείνοντας, αναφέρθηκε 

στην επέκταση της εµπορικής δραστηριότητας της εταιρείας στα Βαλκάνια, καθώς το πρώτο 

κατάστηµα Mothercare στην Ρουµανία λειτουργεί ήδη µε επιτυχία από τον περασµένο 

Σεπτέµβριο, ενώ ακολουθούν στο άµεσο µέλλον άλλα δύο καταστήµατα στην Ρουµανία, 

καθώς και καταστήµατα στην Σόφια της Βουλγαρίας, και στα Σκόπια. 

 
 

Σχετικά µε την Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑE 

Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑE ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1986. Η εταιρεία έχει 

κατασκευαστική δραστηριότητα, καθώς δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύνθετων και 

εξειδικευµένων τεχνικών έργων, κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και εµπορική 

δραστηριότητα, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Βρετανικών προϊόντων Mothercare 

στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑE είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών από τον Φεβρουάριο του 2004. 


