
Αναταράξεις και μετάλλαξη 
στον κατασκευαστικό κλάδο.

Πού οδηγεί το sell-off 
στις αναδυόμενες αγορές.

Στην Τουρκία το πρώην «πλωτό 
γεωτρύπανο» του Θ. Αγγελόπουλου.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ποιες εγγυήσεις απαιτούν 
τα funds για καθαρή έξοδο

  ΣΕΛ. 4

 Σε τρεις βασικούς άξονες κινούνται οι 
εγγυήσεις που ζητούν τα funds και οι επενδυτικές 
τράπεζες από το Βερολίνο, το οποίο έχει αναλάβει 
διαπραγµατευτικό ρόλο για το ελληνικό χρέος. 
Οι τρεις «εγγυητικές» αφορούν τη µεγαλύτερης διάρκειας 
παρουσία του ∆ΝΤ στη µεταµνηµονιακή εποπτεία, 
αποθεµατικό «µαξιλάρι» πάνω από 25 δισ. ευρώ και 

επιµήκυνση της λήξης του χρέους, ώστε να µειωθούν οι 
ετήσιες πληρωµές την πρώτη πενταετία αλλά και µέχρι το 
2030. Η κυβέρνηση του Βερολίνου σιωπηρά συγκεντρώνει 
τις «απαιτήσεις» της αγοράς πριν κλείσουν οι όροι της τελικής 
συµφωνίας. Ετοιµότητα για «προσαρµογή» της αξιολόγησης 
χρέους από το ∆ΝΤ, αν διασφαλισθεί η δική του αποπληρωµή 
και η ολική ή µερική προεξόφληση του δανείου του. Τοξικό 

περιβάλλον για 
επιχειρήσεις

 Οι προσδοκίες και οι 
ανάγκες του επιχειρηµα-
τικού κόσµου παρέµει-
ναν, µετά την περιπέτεια 
και του 3ου Μνηµονίου, 
ανεκπλήρωτες. Η υπερ-
φορολόγηση δεν αντι-
σταθµίστηκε από τοµές 
που θα στήριζαν τον ιδιω-
τικό τοµέα.
Επιπλέον, ακόµα και σή-
µερα, δεν υπάρχει καν ο 
σχεδιασµός και το όρα-
µα για να επανέλθουν οι 
επενδύσεις που εξαϋλώ-
θηκαν τα χρόνια της κρί-
σης, ενισχύοντας την απα-
σχόληση και την εσωτε-
ρική ζήτηση στην οικονο-
µία, που προς το παρόν 
αναπτύσσεται µε κύριο 
µοχλό τις εξαγωγές.
Η κωδικοποίηση

Πάρης Κασιδόκωστας-Λάτσης

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 21    ΣΕΛ. 21

Το comeback της οικογένειας 
Λάτση στη ναυτιλία
 Πώς η Latsco τριπλασίασε τον στόλο της. – Οι επενδύσεις 
και οι επόµενες κινήσεις.   ΣΕΛ. 22

Αιφνιδιασµός 
χωρίς τέλος µε 
τις αντικειµενικές
Μόνιµο γραφείο «τιµών 
ακινήτων» θα αλλάζει ανά 
πάσα στιγµή τις τιµές ζώνης.

  ΣΕΛ. 7

Μόνο η Gongbaο 
υπέβαλε 
προσφορά για 
την Εθνική 
Ασφαλιστική

  ΣΕΛ. 23

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  ΣΕΛ. 8-9

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

> Γιατί είναι ορόσηµο για το Χ.Α. το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. 
– Το άγχος για το roadshow της Νέας Υόρκης.

> Οι έντονοι κραδασµοί στις αγορές εκτοξεύουν 
τη µεταβλητότητα.

  ΣΕΛ.  24-25

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Οι 5+1 κίνδυνοι για το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο 

και τις διεθνείς αγορές

φ
Ο∆ΗΓΟΣ 
Τα µυστικά για 
γονικές παροχές 
και κληρονοµιέςκαι κληρονοµιέςκαι κληρονοµιές
> Οι συντελεστές, οι κλίµακες 
φόρου, οι απαλλαγές και οι κρίσιµες 
ερωτήσεις και απαντήσεις.

    ΣΕΛ. 22

  Ποιοι θα δώσουν το «παρών» στον διαγωνισµό της ∆ΕΗ. 
– Τουλάχιστον 3 οι «µνηστήρες» για τη ∆ΕΠΑ.

Φουντώνει η μάχη 
για τους λιγνίτες – Ανοίγει 
η παρτίδα για το αέριο

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΘΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ,
ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ   ΣΕΛ. 2

  ΣΕΛ. 14-15

Τράπεζες: 
Τα 4 σενάρια 
για την ίδρυση 
bad bank

ΣΕΛ. 8-9ΣΕΛ. 8-9

bad bank
> Τι µελετούν Βρυξέλλες και 
Φρανκφούρτη για τη δηµιουργία 
εθνικών bad banks.
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• Τιµή 2,5 €Τιµή 2,5 €

Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας 
για τη Folli Follie
  Έρχονται διεκδικήσεις για αποζηµιώσεις. Tι απαντά 
ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος σε µετόχους και οµολογιούχους.     ΣΕΛ. 11


