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Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου Logicom.
Δυστυχώς, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι συνθήκες περιορίζουν την φυσική σας συμμετοχή
και μας στερούν την ευκαιρία να βρεθούμε και να συζητήσουμε από κοντά. Η τεχνολογία
όμως μας παρέχει τη δυνατότητα να είμαστε μαζί ψηφιακά και να έχουμε ένα
εποικοδομητικό διάλογο και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τις εργασίες της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης. Εύχομαι η επόμενη Γενική Συνέλευση μας να πραγματοποιηθεί με την
φυσική συμμετοχή όλων μας.
Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία λόγω των επιδράσεων της
πανδημίας.

Στην Logicom όμως πήραμε έγκαιρα μέτρα.

Αναδιαμορφώσαμε την

στρατηγική μας και το οικονομικό πλάνο για να μειώσουμε τις επιδράσεις της οικονομικής
κρίσης στις εργασίες και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Ανεξάρτητα όμως από τις επιδράσεις που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία η
πανδημία, επεκτείναμε τις συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας και εκτελέσαμε
με επιτυχία σημαντικά και σύνθετα έργα τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της οικονομί ας,
ενισχύοντας τη θέση μας στο γεωγραφικό χώρο δραστηριοποίησης θέτοντας τις βάσεις για
περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου της Logicom.
Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται και στις επιδόσεις που καταγράφηκαν στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
•

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα €862 εκ. το 2020 σε σύγκριση με €947 εκ. το
2019.

•

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασε τα €29,3 εκ. σε σύγκριση με
€30,6 εκ. το 2019.
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•

Μολονότι, λόγω της πανδημίας, είχαμε μια μείωση στο κύκλο εργασιών 9%, το
κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκε μόνο κατά 4.3%. Και αυτό λόγω
των έγκαιρων παρεμβατικών ενεργειών.

•

Τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €174 εκ. από €161 εκ. το 2019,
σημειώνοντας αύξηση 8%. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 56% από €113 εκ.
το 2019 σε €50 εκ. το 2020. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς ίδια κεφάλαια να
μειώνεται στο 0.29% από 0.70% το 2019.

Κάτω υπό τις επικρατούσες συνθήκες της πανδημίας, τα πολύ καλά αποτελέσματα του
2020 και οι υγιείς βάσεις ανάπτυξης του Ομίλου, μας επιτρέπουν με ασφάλεια και φέτος,
παρόλη την οικονομική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία, να
προτείνουμε για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέρισμα ύψους 8 σεντ ανά μετοχή,
το ψηλότερο που παραχώρησε ποτέ η Logicom στους μετόχους της.
Η Logicom διαχρονικά δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη. Από τις
κοινωνικές δράσεις της Logicom, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο διαχρονικό
πρόγραμμα στήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης και εργοδότησης στον τομέα της
τεχνολογίας.
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το πετυχημένο πρόγραμμα παροχής υποτροφιών για
μεταπτυχιακές σπουδές σε επιλεγμένους κλάδους της τεχνολογίας σε άριστους κύπριους
φοιτητές. Στα προηγούμενα τρία χρόνια έχουμε παραχωρήσει 34 υποτροφίες συνολικού
ποσού €342.000. Ο στόχος για φέτος είναι να δοθούν 10 υποτροφίες για τίτλο σπουδών
μάστερς μέχρι €10.000 η κάθε μια και 5 υποτροφίες για φοιτητές Phd μέχρι €15.000 η κάθε
μια.
Η Logicom, μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ενθαρρύνει και στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά
να ενταχθεί και να προσφέρει παραγωγικά στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται. Σε ένα
περιβάλλον που η ψηφιακή βιομηχανία έχει άμεση ανάγκη από συγκεκριμένες δεξιότητες.
Μπορεί σαν Κύπρος να έχουμε υψηλό ποσοστό Αποφοίτων Πανεπιστημίου, αλλά είναι
επίσης σημαντικό οι νέοι μας να προχωρούν σε σπουδές με μέλλον, σε σπουδές που θα
τους δώσουν τις ευκαιρίες να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανέλιξης.
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Παρακολουθούμε με αγωνία την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης που μαστίζει το
παγκόσμιο από το Μάρτιο του 2020 και παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η συνακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα και
ανασφάλεια.
Με τη βοήθεια Επιδημιολόγου – Συμβούλου καταρτίσαμε αμέσως με την έναρξη της
πανδημίας ολοκληρωμένο σχέδιο μέτρων προστασίας και επιστημονική στήριξη του
προσωπικού μας σε όλες τις χώρες που έχουμε παρουσία. Καθιερώσαμε την τηλεργασία
και προχωρήσαμε σε διαρρύθμιση των χώρων εργασίας για καλύτερη προστασία του
προσωπικού. Καθιερώσαμε επίσης από τον περασμένο Νοέμβριο εβδομαδιαία rapid tests
για το κορωνοϊό σε όλο το προσωπικό.
Τα μέτρα που πήραμε για την επιχειρηματική θωράκιση του οργανισμού μας και
προστασία της κερδοφορίας και ρευστότητας ήταν αποτελεσματικά και πετυχημένα.
Είμαστε σε ετοιμότητα, ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας, να λαμβάνουμε τις
ενδεδειγμένες δράσεις και ενέργειες, για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον
οργανισμό μας.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά:
Τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη
βοήθεια και συνεργασία τους.
Τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βαρνάβα Ειρήναρχο, που με την στρατηγική
σκέψη κατευθύνει την Logicom στην ανοδική της πορεία.
Τον

Οικονομικό

Διευθυντή

και

Αναπληρωτή

Διευθύνοντα Σύμβουλο

Ανθούλη

Παπαχριστοφόρου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τις απεριόριστες ώρες που
αφιερώνει για τη Logicom.
Ευχαριστώ επίσης όλα τα Διευθυντικά Στελέχη και το Προσωπικό της εταιρείας, που με τον
επαγγελματισμό, τη σκληρή δουλειά και την εποικοδομητική συνεργασία τους συνέβαλαν
τα μέγιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες στα πετυχημένα αποτελέσματα του Ομίλου μας.
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Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους συμμέτοχους της εταιρείας, τους
τραπεζίτες, τους ελεγκτές, τους νομικούς μας συμβούλους, τις ρυθμιστικές αρχές και,
οπωσδήποτε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, για τη στήριξη και κυρίως για την
εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τη Logicom.

Σας ευχαριστώ
Τάκης Κληρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Logicom Plc
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