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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Χαλάνδρι, 01 Ιουνίου 2017 – Η Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποίησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ενημέρωση στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα αποτελέσματα χρήσης 2016 και τις
προοπτικές της Εταιρίας για τη χρήση 2017.
Η Διοίκηση της Εταιρίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη σημαντική άνοδο των
οικονομικών της μεγεθών, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.
Πιο συγκεκριμένα, το 2016, η Εταιρία σημείωσε:


Εντυπωσιακή αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 27,9% στα 20,6 εκ. ευρώ, έναντι 16,1

εκ. ευρώ το 2015.


Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 3,0% στα 172,2 εκ. ευρώ,

έναντι 167,2 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.


Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6% στα 96,2 εκ. ευρώ, ή 15,1 εκ. ευρώ σε σχέση με

την 31/12/2015.


Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,9% στα 386,6 εκ. ευρώ, έναντι 355,0 εκ. ευρώ της

χρήσης 2015.


Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 6,3% στα 266,7 εκ. ευρώ, έναντι 250,8

εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.


Αύξηση των επενδύσεων στα 304,4 εκ. ευρώ, έναντι 279,9 εκ. ευρώ το 2015.



Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 4,9%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης

να ανέρχονται στις 425 έναντι 405 τον Δεκέμβριο του 2015.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική
αύξηση της παραγωγής της κατά 53% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα,
έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά
ελεύθερα αποθεματικά.
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Στην παρουσίαση η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του 2016 ενημέρωσε και για την πορεία
της μετοχής, για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και παρουσίασε τους
στόχους και τις προοπτικές της για το 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας
www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.
Φιλικά,
Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας
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