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THEON INTERNATIONAL PLC 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προς το :  

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 

Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία 

Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308 

 

24/01/2023 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης 

Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) 

Θέμα : Χρονοδιάγραμμα Επιχειρηματικού Πλάνου της εταιρίας Theon 

International Plc  

 

Κύριοι, 

Σας ανακοινώνουμε, ότι σε συνέχεια της από 07.11.2022 επιστολής σας 

(αρ.φακ. 13.19.0123) αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα του Επιχειρηματικού 

Πλάνου της Εταιρίας μας, θα θέλαμε, κατ΄ αντιπαράθεση των σχετικών 

αναφορών στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής με ημερομηνία 30 

Νοεμβρίου 2021, να σας ενημερώσουμε ότι οι γενικοί μας στόχοι συνεχίζουν να 

εξελίσσονται σύμφωνα με τους αρχικούς μας σχεδιασμούς, σε σημαντικά 

μεγαλύτερα μεγέθη. 

Αναλυτικότερα, στο προ δύο ετών Πληροφοριακό, προβλεπόταν ότι στη χρήση 

του 2022, ο κύκλος εργασιών θα ανερχόταν στο ποσό των €116,95 εκ., τα προ 

φόρων αποτελέσματα στο ποσό του €28,18 εκ. και τα μετά φόρων στα €22,26 

εκ. ευρώ.  

Η πρόβλεψη της Διοίκησης, για την εν λόγω χρήση, με βάση τα μέχρι σήμερα 

δεδομένα, είναι ότι ο κύκλος εργασιών θα είναι υψηλότερος κατά 60%, ενώ 

τόσο τα προ, όσο και τα μετά φόρων κέρδη, θα είναι επίσης υψηλότερα 

κατά τουλάχιστον 40%. 

Oι παραπάνω διαφοροποιήσεις, δεν σχετίζονται σημαντικά με το γενικότερο 

κλίμα  γεωστρατηγικής και ασφάλειας όπως διαμορφώθηκε μετά την εισβολή 

στην Ουκρανία, με δεδομένο ότι οι περισσότερες παραγγελίες που 

εκτελέστηκαν εντός της χρήσης είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί μέσα στο 2021 ή 
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στις αρχές του 2022. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία αναδεικνύεται 

ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, 

βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις της. 

Για το Investors Relationship Dpt 

 

Βασίλειος Μάργαρης 

IR Officer 


