
∆ΕΗ

Η «επίθεση» στον FTSE 25, 
τα margin calls και το stop loss.

Dogus: «Πωλητήρια» σε 
ξενοδοχεία εν μέσω κρίσης.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΟ BUFFER, ΟΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ-«BAD BANK». ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

  ΣΕΛ. 4-5

 Την ερχόµενη εβδοµάδα παρουσιάζεται σε 
κλιµάκιο των «θεσµών», που θα έρθει στην Αθήνα 
ειδικά για τις τράπεζες, το σχέδιο στήριξης µε 
επίκεντρο την παροχή εγγυήσεων για πωλήσεις 
«κόκκινων» δανείων. 
Νέα κάθοδος των δανειστών σε ανώτερο επίπεδο 
αναµένεται στο τέλος του µήνα, µε στόχο να προχωρήσει 

το σχέδιο του ΤΧΣ µετά την τελευταία επίθεση των αγορών 
στις ελληνικές τράπεζες. Το σχέδιο κινείται στα πρότυπα 
του µοντέλου που ακολουθήθηκε στην Ιταλία. Προτείνεται 
ένα Σχήµα Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection 
Scheme) που θα προβλέπει την παροχή κρατικών 
εγγυήσεων σε προβληµατικά δάνεια, τα οποία οι τράπεζες 
θα τιτλοποιήσουν και θα πουλήσουν σε επενδυτές. 

Η ∆ΕΗ, 
τα Σκόπια 
και το timing

 Η υπόθεση της εξαγο-
ράς της εταιρείας EDS στα 
Σκόπια από τη ∆ΕΗ έχει 
προκαλέσει πλήθος αντι-
δράσεων και σχολίων. Εί-
ναι σαφές ότι η συγκε-
κριµένη επενδυτική από-
φαση της ∆ΕΗ προκάλε-
σε εντυπώσεις, καθώς κα-
λώς ή κακώς η χρονική 
σύµπτωση της ολοκλήρω-
σής της είναι... από σατα-
νική έως εγείρουσα ηθι-
κά ερωτήµατα. Πολύ πε-
ρισσότερο, µάλιστα, όταν 
µιλάµε για µια συµφωνία 
που αφορά σηµαίνον στέ-
λεχος της κυβέρνησης της 
γειτονικής χώρας, η οποία 
µαζί µε την ελληνική κυ-
βέρνηση αποτελούν τους 
«επισπεύδοντες» της συµ-
φωνίας για το ονοµατολο-
γικό. Για όσους 

• Τιµή 2,5 €

Artbeat: To νέο επεισόδιο στη 
δικαστική διαμάχη Rybolovlev-Bouvier.

  ΣΕΛ. 45

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΤΑ ΤEΣΣΕΡΑ 
ΛAΘΗ ΤΟΥ ΝEΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤIΑ

  ΣΕΛ. 2

  ΣΕΛ. 6

Η Fortress, 
ο Grimaldi και 
η «ναυµαχία» στην 
ακτοπλοΐα   ΣΕΛ. 27

Ιταλία: Κολοσσαίο 
η Ευρώπη, στην 
αρένα Κοµισιόν - 
αγορές - Ελλάδα

  ΣΕΛ. 18-19

Atalanti Hills, 
όπως... Costa 
Navarino
Πότε «ξεκλειδώνει» το 
έργο του 1,5 δισ.   ΣΕΛ. 23

    ΣΕΛ. 7

  Ιστορική ήττα αναµένεται για το αδελφό κόµµα της Μέρκελ. 
Ενισχύονται οι ακροδεξιοί, αλλά και οι Πράσινοι.              ΣΕΛ. 21

Παζάρι µε νέο 
δηµοσιονοµικό 
«κόφτη» για να µην 
κοπούν οι συντάξεις

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία 
σπέρνει το sell-off 

στη Νέα Υόρκη

Ιστορική ήττα αναµένεται για το αδελφό κόµµα της Μέρκελ. 

Ποιος θα πιει 
το «πικρό 
ποτήρι» 
στη Βαυαρία

Το τραπεζικό µίνι κραχ και η θλιβερή πρωτιά της Λ. Αθηνών   ΣΕΛ. 24-25

> Τι συµβαίνει στη Wall Street. Τα αµερικανικά οµόλογα και 
ο παράγοντας Τραµπ. Τι εκτιµούν οι ξένοι µεγάλοι οίκοι.

  ΣΕΛ.  26

    ΣΕΛ. 6

Τα βαλκανικά Βατερλώ και 
οι αµφιλεγόµενες επενδύσεις
 Οι παταγώδεις αποτυχίες και το «σωσίβιο» σε µικρά και 
αµφιβόλου αξίας deals. 

Σφίγγει ο κλοιός και 
τα περιθώρια ελιγµών 
για την οικογένεια 
ΚουτσολιούτσουΚουτσολιούτσου
> Το σχέδιο «εξόδου», 
οι πιστωτές και οι φωνές για 
εκπαραθύρωση του CEO.

ΣΕΛ. 7ΣΕΛ. 7

κοπούν οι συντάξειςκοπούν οι συντάξειςκοπούν οι συντάξεις
> Στις Βρυξέλλες τη ∆ευτέρα 
ο Προϋπολογισµός και 
τα αντίµετρα.

Το σχέδιο για τη στήριξη 
των ελληνικών τραπεζών

Ποιος θα πιει Ποιος θα πιει 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός και Σφίγγει ο κλοιός και 
τα περιθώρια ελιγµών τα περιθώρια ελιγµών 
για την οικογένεια για την οικογένεια 
ΚουτσολιούτσουΚουτσολιούτσουΚουτσολιούτσουΚουτσολιούτσου

Το σχέδιο «εξόδου», Το σχέδιο «εξόδου», Το σχέδιο «εξόδου», Το σχέδιο «εξόδου», 
οι πιστωτές και οι φωνές για οι πιστωτές και οι φωνές για 
εκπαραθύρωση του εκπαραθύρωση του CEO.

Σφίγγει ο κλοιός και 
τα περιθώρια ελιγµών 

  ΣΕΛ. 8-9
  Οι άµυνες των φορολογούµενων στα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.     ΣΕΛ. 15 Οι άµυνες των φορολογούµενων στα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.   Οι άµυνες των φορολογούµενων στα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.   

Τι ∆ΕΝ µπορεί 
να κατάσχει η Εφορία 


