92 αναλυτές παρακολούθησαν το
call της ΔΕΗ
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Πρωτοφανέςγια τα δεδομένα της ΔΕΗ ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την αγορά σε
σχέση με το επιχειρησιακό πλάνο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι παράλληλα με τη συνέντευξη τύπου, η διοίκηση της ΔΕΗ πραγματοποίησε call με
αναλυτές, στους οποίους επίσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού
σχεδιασμού.
Στηναρχή της τηλεδιάσκεψης, είχαν συνδεθεί και παρακολουθούσαν 63 αναλυτές, ενώ στη
διάρκεια του confcall ο αριθμός των συμμετεχόντων έφτασε τους 92, νούμερο που δεν έχει
καταγραφεί ξανά για τη ΔΕΗ.
Σημειώνεταιότι το παρών έδωσαν όλοι οι ελληνικοί αλλά και μεγάλοι ξένοι οίκοι, οι οποίοι άκουσαν
για τη νέα στροφή που κάνει η επιχείρηση επισπεύδοντας την κατάργηση του λιγνίτη και
εστιάζοντας στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Καιόπως έδειξε η χθεσινή συνεδρίαση, με την άνοδο κατά 5,96% στα 4,122 ευρώ, η ανταπόκριση
της αγοράς στο business plan ήταν θετική. Για την ακρίβεια, η άνοδος της μετοχής έχει αρχίσει
από τις 10 Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή η διοίκηση της επιχείρησης έκανε την πρώτη εξαγγελία για
επίσπευση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ το 2023, στο πλαίσιο του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Πρακτικά η μετοχή από τα 3,244 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 752
εκατομμύρια μέσα σε 7 συνεδριάσεις έφτασε χθες στα 4,122 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 956
εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 27%.
Υπενθυμίζεταιότι σύμφωνα με το guidance για τα βασικά μεγέθη της εταιρείας η ΔΕΗ το 2019 θα
κλείσει τη χρήση με κύκλο εργασιών στα 4,85 έως 4,95 δισ. ευρώ (από 4,742 δισ. ευρώ πέρυσι),
ενώ η κερδοφορία EBITDA θα κυμανθεί στα 420 με 470 εκατ. ευρώ.
Επίσηςσύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γ.
Στάσσης, το 2020 θα είναι η χρονιά που ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας προς καθαρό χρέος θα
επανέλθει σε κανονικά επίπεδα: η λειτουργική κερδοφορία EBITDA θα κυμανθεί στα 650 - 700
εκατ. ευρώ χωρίς να περιλαμβάνεται η καταβολή των ΥΚΩ ενώ με τα ΥΚΩ θα κινηθεί στα 850 με
900 εκατ. ευρώ.

Μετην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων που
βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία αλλά και την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ προβλεπόμενης
εγκατεστημένης ισχύος 1GW η ΔΕΗ από προβληματική επιχείρηση αναμένεται το 2024 να έχει
λειτουργική κερδοφορία 1 δισ. ευρώ.
Ιδιαίτερησημασία έχουν οι προβλέψεις για τις χρηματοροές, που σύμφωνα με τη διοίκηση θα είναι
ικανές να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των επενδύσεων 650 με 700 εκατ. ευρώ που το 2020
θα ανακατευθυνθούν από την συντήρηση και αναβάθμιση των λιγνιτικών μονάδων της
επιχείρησης, προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.
Τέλοςνα σημειωθεί ότι όπως ανέφερε στη βουλή ο αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ θα
προχωρήσει σε μερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας
μειοψηφικό μερίδιο 49%, το οποίο θα συνοδεύεται με ισχυρά δικαιώματα στο μάνατζμεντ, το οποίο
ωστόσο θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η οποία και θα διατηρεί το πλειοψηφικό μερίδιο 51%.
Τέλοςτο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συμπράξεις με άλλες ιδιωτικές εταιρείες για την
εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και υδροηλεκτρικές μονάδες, όχι όμως
υφιστάμενα έργα που ανήκουν στη ΔΕΗ.
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