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Athens Index General:  
Mε μικρές απώλειες έκλεισε τελικά εχθές ο ΓΔ στη Σοφοκλέους σε ποσοστό 0.11% παρά το γεγονός οτι ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να χάνει 
ποσοστό άνω του 1.6%. Σημαντικό το «γύρισμα» της ΕΤΕ με σημαντική αξία συναλλαγών. 
 

 
Διεθνείς αγορές:  
 

DOW JONES NASDAQ S&P DAX FTSE UK NIKKEI €/$ OIL (Cr.) 
10564,38 2340,68 1140,45 5885,89 5602,3 10563,92 1,3575 81,16 
0,11% 0,36% 0,17% 0,04% -0,08% -0,04% -0,18% 0,06% 

 
Γενικές Συνελεύσεις / Παρουσιάσεις εταιρειών  
- 
Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων έτους 
- 
Εταιρικές Πράξεις 
Από 10/3/2010, οι μετοχές της Τράπεζας «ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 128.128.108 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 2 νέες 
(ΚO) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,60. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 
16/3/2010 έως και 30/3/2010 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 16/3/2010 έως και 23/3/2010. 
 
Διεθνής Ατζέντα 
Για σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου  2010 υπάρχουν οι εξής διεθνείς ανακοινώσεις: 
 

Ανακοινώσεις Μακροοικονομικών Μεγεθών 

 22:00 Νέα Ζηλανδία: Επιτόκια  
Εκτίμηση: 2.50%, Προηγούμενη: 2.50% 

 22:00 Νέα Ζηλανδία: Δήλωση της RBNZ σχετικά με την νομισματική της πολιτική  

 22:00 Νέα Ζηλανδία: Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτοκίων  

 21:00 ΗΠΑ: Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 
Εκτίμηση: -207.5 δισ., Προηγούμενη: -42.6 δισ. 

 20:00 Ευρώπη: Ομιλία Προέδρου ECB, Trichet  

 17:30 ΗΠΑ: Αποθέματα Πετρελαίου Μαρτίου 
Εκτίμηση: 1.9 εκατ., Προηγούμενη: 4.1 εκατ. 

 17:00 ΗΠΑ: Αποθέματα Χονδρικών Πωλήσεων Ιανουαρίου 
Εκτίμηση: 0.2%, Προηγούμενη: -0.8% 

 11:30 Αγγλία: Μεταποιητική Παραγωγή Ιανουαρίου 
Εκτίμηση: 0.3%, Προηγούμενη: 0.9% 

 11:30 Αγγλία: Βιομηχανική Παραγωγή Ιανουαρίου 
Εκτίμηση: 0.2%, Προηγούμενη: 0.5% 

 
Ειδησεογραφία 
 
Μπενρουμπή: Προς δημόσια πρόταση για έξοδο από το Χ.Α. 
Σε δημόσια πρόταση, με στόχο την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο, φαίνεται να προσανατολίζονται οι βασικοί μέτοχοι της Μπενρουμπή 
ΑΕ μετά τη -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- μεταβίβαση των ποσοστών των δύο βασικών μετόχων σε εταιρεία συμφερόντων τους, που 
συνεστήθη με στόχο το "μάζεμα" των μετοχών και την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έντονα χθες 
το απόγευμα κυκλοφορούσαν ως πληροφορίες, σε εταιρεία συμφερόντων των βασικών μετόχων Αλίκης και Νόρας Μπενρουμπή, κατόχων του 
21,581% και 21,256% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας, μεταβιβάστηκαν τα δύο πακέτα, ποσοστού 46,6% ή των 
συνολικά 4.319.848 μετοχών που άλλαξαν χθες χέρια στην τιμή των 3,48 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 8 Μαρτίου 2010 
άλλοι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% φέρονται ο κ. Βίκτωρας Ρέστης με 10,300%, ο κ. Παύλος Ψωμιάδης με ποσοστό 5,73% και η εταιρεία 
PICTET AND CO με ποσοστό 5,0349%.  
Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία 
Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν σήμερα οι εργαζόμενοι στις μονάδες του ομίλου της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας 
(ΕΝ.ΚΛΩ.), όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του σωματείου εργαζομένων στην Ημαθία, Βασίλης Κουβατλής. Όπως είπε, η αναστολή των 
κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε εν όψει της νέας γενικής συνέλευσης της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης, 11 
Μαρτίου. Πρόσθεσε δε πως οι εργαζόμενοι έχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι κατά τη συνέλευση θα εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΝ.ΚΛΩ. Σύμφωνα με τον κ. Κουβατλή, την Πέμπτη θα καταβληθεί μια ύστατη προσπάθεια να δοθεί λύση στο ζήτημα της "ακυβερνησίας", που 
αντιμετωπίζει η ΕΝ.ΚΛΩ. (ύστερα από την παραίτηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, Θωμά Λαναρά).  
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