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BETA Securities 
Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Δημόσια Προσφορά νέων και υφιστάμενων κοινών 

ονομαστικών μετοχών για την εισαγωγή στην 
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

 

 

 

 

Η BETA Χρηματιστηριακή είναι ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς 

 

 

Χαρακτηριστικά έκδοσης 

Εκδότης 

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Είδος Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 

Ονομαστική αξία €0,05 

Μέγεθος έκδοσης 
98,1 εκατ. ευρώ (στο ανώτατο της τιμής 
έκδοσης – 15 ευρώ) 

Υφιστάμενες 
μετοχές προ 
εισαγωγής 

16.190.400 (προσαρμοσμένες για τις 
προνομιούχες μετοχές της TEMPUS) 

Έκδοση νέων 
μετοχών 

6.538.100 εκ των οποίων οι 325.000 θα 
διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

Πώληση 
υφισταμένων 
μετοχών 

Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe 
Option) μέχρι 931.800 επιπρόσθετων μετοχών 
της Εταιρείας 

Σύνολο προς 
εισαγωγή στο ΧΑ 

18.680.300 

Εύρος τιμών 15 – 13 ευρώ (εκτίμηση) 

Ελάχιστο ύψος 
εγγραφής 

1 μετοχή 

Φορολογία 
Μερίσματος 

Τα μερίσματα της εταιρείας βάση νόμου 
υπόκεινται σε φορολόγηση 5% 

Διαπραγμάτευση Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Χρονοδιάγραμμα  

23 Ιουνίου 
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

28 Ιουνίου 
Δημοσίευση ανακοίνωσης εύρους τιμών στο 
ΗΔΤ του Χ.Α 

27-26 Ιουνίου 
Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο 
προσώπων 

29 Ιουνίου Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς 

01 Ιουλίου 16:00 Λήξη Δημόσιας Προσφοράς 

01 Ιουλίου 
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την Τιμής 
Διάθεσης 

05 Ιουλίου 
Αποδέσμευση κεφαλαίων  και πίστωση των 
μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών 

06 Ιουλίου 
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών στην 
Κύρια Αγορά  Χ.Α. 

Άλλα Χαρακτηριστικά/Παρατηρήσεις 

Οι εγγραφές θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της 1 μετοχής  

Η κατανομή της έκδοσης θα γίνει κατά 70% (70.000 μετοχές) σε ειδικούς και 
ιδιώτες επενδυτές και 30% (30.000 μετοχές) σε ιδιώτες επενδυτές 

Η τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι μικρότερη των €10,70 ανά μετοχή. Δεν 
υπάρχει εγγύηση κάλυψης. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση και η εισαγωγή θα ματαιωθούν. 

Σε ενδεχόμενη υπερκάλυψη η κατανομή θα γίνει κατά αναλογία (pro-rata) 

 

 Η εταιρία 
 
Η Dimand εκτός από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων που αποτελεί τη 
βασική δραστηριότητα, αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων και κατασκευών, την 
παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. 
Κατά την 31.12.2021, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο 
Όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας 
ανάπτυξης κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο Όμιλος 
σχεδιάζει να αναπτύξει οχτώ επιπλέον επενδυτικά έργα ενώ για πέντε βρίσκεται σε 
ισχύ συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για απόκτησης ακινήτου. 
 

 Μετοχική Σύνθεση μετά την Δημόσια Προσφορά 
 
Η Dimand συμφώνησε να κατανείμει στους Cornerstone Επενδυτές, Μετοχές στην 
Τιμή Διάθεση, ως εξής: (α) Latsco: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα 
έως το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, (β) Orasis: έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα 
επενδύσει έως το ποσό των 10,0 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της 
Αύξηση να κατέχει έως 4,99% του συνολικού εκδοθέντος κοινού μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, η Latsco και η Orasis θα 
λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της εκδηλωθείσας ζήτησης στην τιμή διάθεσης. 
 

Μέτοχοι Πριν την Αύξηση 
Μετά την αύξηση των 

Cornerstone Επενδυτών 

Μετά την αύξηση των 
των Cornerstone Επενδυτών 

και την πλήρη διάθεση της ΑΜΚ 

  # μετοχών % Συμ. # μετοχών % Συμ. # μετοχών % Συμ. 

Ανδριόπουλος Δ. 10.320.600 63,8% 10.320.600 55,3% 9.528.570 51,0% 

Παναγιωτίδης Π. 1.214.400 7,5% 1.214.400 6,5% 1.121.220 6,0% 

Δήμτσας Ν. 607.200 3,8% 607.200 3,3% 560.610 3,0% 

TEMPUS 4.048.200 25,0% - - - - 

Latsco - - 1.000.000 5,4% 1.000.000 5,4% 

Orasis - - 666.666 3,6% 533.333 2,9% 

Προσφορά σε 
Περιορισμένο Κύκλο 
Προσώπων 

- - 325.000 1,7% 325.000 1,7% 

Επενδυτικό Κοινό 
(Λοιποί Μέτοχοι <5%) 

- - 4.546.434 24,3% 5.611.567 30,0% 

Σύνολο 16.190.400 100,0% 18.680.300 100,0% 18.680.300 100,0% 

 

 Αποτελέσματα  - Επιδόσεις 
 
Τα Έσοδα κατά τη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 6.864 χιλ. ευρώ έναντι €7.826 χιλ. 
ευρώ το 2020 -12,3% λόγω της μείωσης που παρουσίασαν τα έσοδα από 
κατασκευαστικά έργα κατά 2,6 εκατ. ευρώ έναντι του 2020. Τα EBITDA μειώθηκαν 
σε 10,1 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένα κατά 37,3%, 
γεγονός το οποίο οφείλεται στη μείωση του μεριδίου κέρδους/(ζημίας) από 
συμμετοχές σε κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 
κατά 69,6%, που αποδίδεται κυρίως λόγω του μειωμένου μεριδίου κέρδους από την 
Cante σε σχέση με το 2020. Τα καθαρά κέρδη για την χρήση του 2021 
διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 2020. To σύνολο του 
ενεργητικού διαμορφώθηκε το 2021 σε 116,4 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 37,7 
εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός σε 39,7 εκατ. ευρώ.  
 

 Άντληση και χρήση κεφαλαίων 
 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, στην ανώτατη τιμή που ορίσθηκε σε €15,00 ανά 
Μετοχή, θα ανέρχεται σε 92,75 εκατ. ευρώ. Η χρήση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  
 Ποσό περίπου 50,9 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανείων και προπληρωμή 

του συνόλου του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS και καταβολή του συνόλου των 
οφειλόμενων για την εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών από την Εταιρεία.  

 Ποσό 28 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος 
ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου εντός 24 μηνών από την 
ολοκλήρωση της Αύξησης. 

 Ποσό περίπου 13,8 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης 
απόκτησης νέων ακινήτων. 
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 Συνοπτικά αποτελέσματα του εκδότη σε ενοποιημένη βάση 
  

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
(ποσά σε € χιλ.) 01.01- 

31.12.2021 

01.01- 
31.12.2020 

Αναμορφωμένο 

01.01- 
31.12.2019 

Κύκλος εργασιών 6.864 7.826 6.358 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης 3.534 3.368 3.681 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών συντήρησης 2.180 1.521 1.712 

Έσοδα από κατασκευαστικά έργα 271 2.847 813 

Λοιπά 878 90 151 

Κόστος πωληθέντων -4.525 -6.019 -4.791 

Μικτό κέρδος/(ζημία) 2.338 1.807 1.567 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 361 333 87 

Καθαρό Κέρδος/ (Ζημιά) από αναπροσαρμογή 

των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 1.913 5.788 1.146 

Έξοδα διάθεσης -1.035 -788 -721 

Έξοδα διοίκησης -4.085 -2.052 -1.762 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων-καθαρό ποσό 95 -87 -77 

Λοιπά κέρδη/(ζημίες)-καθαρά 6.443 -1.766 7.764 

 
Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) 

 
6.031 

 
3.236 

 
8.003 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 17 17 24 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -4.335 -2.352 -1.931 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα/(έξοδα)-καθαρά -4.318 -2.335 -1.908 

Μερίδιο κέρδους/(ζημία) από συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης 
 

3.868 
 

12.733 
 

1.898 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 5.580 13.634 7.993 

Φόρος εισοδήματος -272 -1.467 -443 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης 5.308 12.167 7.550 

Λοιπά συνολικά Εισοδήματα    

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)-προ φόρων 7 -5 -80 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)-φόρος εισοδήματος 
-3 1 19 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά φόρων 
4 -4 -60 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 5.312 12.163 7.489 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

(ποσά σε € χιλ.)* 31.12.2021 
31.12.2020 

Αναμορφωμένο 
31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Επενδύσεις σε ακίνητα 50.320 23.365 5.313 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 687 686 940 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 1 1 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες που 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής 
θέσης 

 
37.475 

 
32.754 

 
34.006 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 840 206 383 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 689 972 356 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 90.018 57.983 40.999 
    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.052 4.425 2.734 
Αποθέματα 977 795 – 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.397 6.808 15.025 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 26.426 12.028 17.758 
Σύνολο ενεργητικού 116.444 70.012 58.757 

    

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό Κεφάλαιο 607 607 607 
Λοιπά αποθεματικά 2.800 2.800 2.800 
Αποτελέσματα εις νέοv 34.335 29.023 16.795 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 37.742 32.430 20.203 

    

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δανεισμός 18.602 11.504 24.629 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.138 1.547 251 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

197 176 235 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36 554 550 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 20.973 13.781 25.665 

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17.222 5.229 5.855 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3 4 - 
Δανεισμός 40.504 18.567 7.031 
Προβλέψεις - - 3 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 57.729 23.801 12.889 
Σύνολο Υποχρεώσεων 78.702 37.582 38.554 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 116.444 70.012 58.757 

 
 

 

 Επεξηγήσεις - Σημειώσεις 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο 
εντός δύο εργασίμων ημερών. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 
 
EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization): Λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων και απομειώσεων. 

Καθαρός Δανεισμός: Υπολογίζεται ως το άθροισμα Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους χρήσης /περιόδου μείον το υπόλοιπο 

του λογαριασμού «Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» τέλους χρήσης /περιόδου.  
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Γνωστοποιήσεις 

Υπεύθυνο Πρόσωπο 
 Υπεύθυνο πρόσωπο: Βeta Χρηματιστηριακή AEΠΕΥ. 

 Συντάκτες Ανάλυσης: Μανώλης Χατζηδάκης, Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης, Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών και Αγοράς, Ιωάννης Καλογερόπουλος, Πιστοποιημένος 
αναλυτής μετοχών και αγοράς. 

 Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ανεξαρτησία Αναλυτή 
Ο αναλυτής ο οποίος εκπονεί αυτή την ανάλυση του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται ανωτέρω βεβαιώνει ότι: 

 (α) όλες οι γνώμες που αναφέρονται σε αυτή την ανάλυση αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις, σχετικά με όλους τους εκδότες τίτλων και χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στην ανάλυση / πρωινή - εβδομαδιαία ενημέρωση / επενδυτική στρατηγική, 

 (β) η αμοιβή του δεν συνδέεται ούτε πρόκειται να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ανάλυση / πρωινή 

- εβδομαδιαία ενημέρωση / επενδυτική στρατηγική, ούτε συνδέεται με υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής που τυχόν παρέχει η Βeta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. 
Πιθανή Σύγκρουση Συμφερόντων 

 Σημειώνεται ότι η Βeta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και οι εργαζόμενοι στην εταιρία ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των μετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους ότι η Βeta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενδέχεται να έχει σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της ανάλυσης. Η Βeta 

Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισμένες στα κείμενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. 
Σημαντικές Γνωστοποιήσεις 

 Το περιεχόμενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιμήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόμενες εταιρίες. 
 Για την σύνταξη της ανάλυσης ή/ και για τον καλύτερο σχηματισμό άποψης για την (τις) εταιρεία (είες) που αναφέρεται (ονται) στην παρούσα ανάλυση / πρωινή - 

εβδομαδιαία ενημέρωση / επενδυτική στρατηγική, ο αναλυτής, μπορεί να έχει δεχθεί την συνδρομή των στελεχών της εταιρίας η οποία μπορεί να είναι, πρόσβαση στο 
διαδυκτιακό τόπο της εταιρίας, προσωπικές συναντήσεις με την διοίκηση και επιτελικά στελέχη της, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου της εταιρίας ή δημοσιεύματα 
στον διεθνή και εγχώριο τύπο. 

 Η Βeta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ θα προβαίνει σε επικαιροποίηση των αναλύσεων των επιμέρους αναφερόμενων εταιριών χωρίς προκαθορισμένη περιοδικότητα αναλόγως 
με τις εταιρικές ανακοινώσεις, εξελίξεις, τις συνθήκες της αγοράς και τυχόν άλλες δημοσιοποιούμενες πληροφορίες. 

 Όλες οι απόψεις, εκτιμήσεις και κρίσεις εκφράζουν την άποψη του αναλυτή κατά την ημερομηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής - εβδομαδιαίας ενημέρωσης / 
επενδυτικής στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

 Η ανάλυση / πρωινή - εβδομαδιαία ενημέρωση / επενδυτική στρατηγική εκπονήθηκε από το τμήμα ανάλυσης με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα χωρίς τη 

συμμετοχή στελεχών εκτός του τμήματος αυτού και δημοσιοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. 
 Το παραπάνω κείμενο περιέχει πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό αποκλειστικά την πληροφόρηση των πελατών της Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών, παραγώγων προϊόντων, ομολόγων ή 
άλλων αξιόγραφων. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. 

Αναφερόμενες Τιμές 

 Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που σχετίζονται με αυτές αναφέρονται στο κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

Επεξηγήσεις Αξιολόγησης 
 Αξιολόγηση Κινδύνου: Αξιολογούμε τον κίνδυνο της εταιρίας με βάση υποκειμενικά θεμελιώδη στοιχεία, την ιστορική μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής καθώς επίσης 

και την προηγούμενη εμπειρία μας για το βαθμό προβλεψιμότητας των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, ως ακολούθως: Χαμηλού κινδύνου, Μεσαίου 

κινδύνου, Υψηλού κινδύνου. 
Αξιολόγηση Απόδοσης 

 Υπεραπόδοση (Outperform): Απόδοση μεγαλύτερη από 10% σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη, κατά του επόμενους 12 μήνες. 
 Απόδοση ανάλογη της αγοράς (Neutral): Απόδοση μεταξύ –10% και +10% σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη κατά του επόμενους 12 μήνες. 

 Υποαπόδοση (Underperform) : Απόδοση μικρότερη από 10% σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη, κατά του επόμενους 12 μήνες. 
 

 

 

 

 

 

Ανάλυση Πωλήσεις Θεσμικών Επενδυτών Ξένες Αγορές Πωλήσεις Παραγώγων 
Μάνος Χατζηδάκης Βαγγέλης Χαρατσής Κώστας Μπούκας Νίκος Ζαχαρόπουλος  
210-64.78.988 210-64.78.920 210-64.78.995 210-64.78.946 
 mchatzidakis@beta.gr  xaratsisv@beta.gr kboukas@beta.gr zaxaropoulos@beta.gr   

 
Γιάννης Καλογερόπουλος Φρίντα Σωτηροπούλου Πάνος Μπινιάρης  

210-64.78.989 210-64.78.792 210-64.78.926  
ikalogeropoulos@beta.gr  f.sotiropoulou@beta.gr biniaris@beta.gr  
 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 

Μέλος της Αγοράς Μετοχών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Ξένες Αγορές, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, On Line Trading 

 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα 
Τηλ: 210 64 78 900 | Fax: 210 64 78 901 | Email: info@beta.gr | Web: www.beta.gr  
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