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Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου Logicom.
Μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια που περιόρισαν την φυσική σας συμμετοχή
στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έχουμε την χαρά και την τιμή να
είμαστε μαζί στην πιο σημαντική μέρα για τις εργασίες της ΕΓΣ των μετόχων της
εταιρείας μας.
Χωρίς αμφιβολία τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαιτέρως δύσκολα για την
παγκόσμια οικονομία. Οι επιδράσεις της πανδημίας έφεραν μια αβεβαιότητα
στις επιχειρήσεις και δυσκόλεψαν το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Στην Logicom, όπως σας ανέφερα και πέρυσι, πήραμε έγκαιρα μέτρα και
διαμορφώσαμε το στρατηγικό μας πλάνο για να περιορίσουμε τις αρνητικές
επιδράσεις της πανδημίας. Τα αποτελέσματα του 2021 δείχνουν την ορθότητα
των πολιτικών που ακολουθήσαμε.
Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται και στις επιδόσεις που καταγράφηκαν
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
• Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 10,1% το 2021 σε σύγκριση με το
2020 φτάνοντας τα €949εκ. από €862εκ.
• Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασε τα €32εκ. το 2021
σε σύγκριση με €29,3εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 9,3%.
• Το κέρδος έτους μετά τη φορολογία αυξήθηκε κατά 7% φτάνοντας τα
€24,8εκ., σε σύγκριση με €23,3εκ. το 2020.
• Το καθαρό μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες μετά την
φορολογία ανήλθε σε €1,6εκ. σε σύγκριση με €2,7εκ. το 2020.
• Τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €198εκ. από
€174,2εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 14%.
Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το 2022. Όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε, τα
αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2022 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα €271εκ.
σημειώνοντας αύξηση 23%. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους αυξήθηκε
κατά 42% φτάνοντας τα €8,3εκ.
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Παραμένουμε όμως συγκρατημένα αισιόδοξοι για την φετινή χρονιά η οποία
άρχισε με μεγάλη αισιοδοξία λόγω της αναμενόμενης περιορισμένης
επίδρασης στην παγκόσμια οικονομία από την πανδημία. Η εισβολή της Ρωσίας
όμως στην Ουκρανία έφερε μεγάλα ερωτηματικά στην υφήλιο, τόσο από
πολιτικής όσο και από οικονομικής σκοπιάς.
Οι μεγάλες μεταβολές στην ενέργεια, η συνέχιση των προβλημάτων στην
εφοδιαστική αλυσίδα, και πάνω απ’ όλα οι πληθωριστικές πιέσεις που
πλήττουν την παγκόσμια οικονομία, μας επιβεβαιώνουν ότι τίποτα δεν μπορεί
να θεωρείται δεδομένο στην ανάπτυξη όλων των χωρών. Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα και ορθά μέτρα ούτως ώστε ο επηρεασμός τους
να είναι όσο το δυνατό πιο ανώδυνος. Αλλά ταυτόχρονα σε όλες τις κρίσεις
παρουσιάζονται και ευκαιρίες τις οποίες οι υγιείς επιχειρήσεις είναι έτοιμες να
τις αξιοποιήσουν για καλύτερη και πιο γρήγορη ανάπτυξη των εργασιών τους.
Έτσι και στην Logicom αδράξαμε ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και
καταφέραμε παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες
- Να προχωρήσουμε στην επέκταση των εργασιών μας σε νέες χώρες όπως
το Μαρόκο και η Αίγυπτος.
- Να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες με υφιστάμενους συνεργάτες σε
νέες χώρες.
- Να επεκτείνουμε συνεργασίες με νέους προμηθευτές.
- Την υλοποίηση πρωτοποριακών λύσεων σε σημαντικούς οργανισμούς
όπως τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και
οργανισμούς κοινής ωφελείας.
- Την υλοποίηση υποδομών για να δεχθούν συστήματα έξυπνων πόλεων
στους Δήμους Λευκωσίας και Πάφου.
Οι εμπειρίες και γνώσεις του Ομίλου μας τα τελευταία 30 χρόνια και οι
συντονισμένες ενέργειες μας για συστηματική, διαχρονικά ανταγωνιστική και
εξωστρεφή παρουσία μας στο ραγδαίο εξελισσόμενο τομέα των τεχνολογικών
μεταβολών, αποτελούν εχέγγυα για τη συνέχεια της πετυχημένης λειτουργίας
του Ομίλου.
Η Logicom έχει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά το Logicom Cyprus
Marathon στον οποίο η Logicom είναι ο κύριος χορηγός από το 2015.
Χαιρετίζουμε επίσης με μεγάλη περηφάνια την στήριξη και συνεργασία μας με
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ως Χρυσός Χορηγός και Συνεργάτης για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι 2024.
Αγαπητοί Μέτοχοι,
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Τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2021, κάτω από επικρατούσες δύσκολες
συνθήκες και αβεβαιότητα μας επιτρέπουν και φέτος να προτείνουμε στη ΕΓΣ
το ίδιο μέρισμα που καταβλήθηκε πέρυσι δηλαδή 8 σεντς ανά μετοχή, το οποίο
θεωρείται πολύ ικανοποιητικό.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά:
Τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεχή και πάντα
πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους.
Ειδική αναφορά όμως οφείλω να αποδώσω στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο, Βαρνάβα Ειρήναρχο, που με τις άοκνες προσπάθειες του και με την
στρατηγική του σκέψη η Logicom μεγαλώνει με σταθερά βήματα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται και στον Οικονομικό Διευθυντή και
Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, για την
αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία και την εργατικότητα του.
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.
Ευχαριστώ επίσης θερμά όλους τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες
μας, καθώς επίσης και τους τραπεζίτες, νομικούς συμβούλους και τους
ελεγκτές, για τη επαγγελματική και αποδοτική συνεργασία που είχαμε κατά την
διάρκεια του έτους.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στις ρυθμιστικές αρχές, το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άψογη συνεργασία και
αμοιβαία εκτίμηση.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουμε ιδιαίτερα θερμές
ευχαριστίες προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη με
την οποία μας περιβάλλουν. Τους διαβεβαιώνουμε πως γνώμονας του
Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και παραμένει η διασφάλιση των δικών τους
συμφερόντων.

Σας ευχαριστώ,
Τάκης Κληρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Logicom Plc.
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