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Πληθαίνουν οι περιπτώσεις εισηγμέ-
νων, που μετά από πολυετή ταλαιπωρία
επιστρέφουν στην κερδοφορία.

Eνα από τα turn around stories είναι
και αυτό της Inform Lykos, ενός παλαι-
ού γνώριμου της επενδυτικής κοινότητας
με την επάνοδό του να αποτυπώνεται στα
οικονομικά αποτελέσματα πρώτου 6μη-
νου.

Aύξηση πωλήσεων 37,7% στα 47,8
εκατ., EBITDA ομίλου 84,9% στα 6 εκατ.
αποτέλεσμα της επιθετικής πολιτικής της
διοίκησης τόσο γεωγραφικά όσο προϊο-
ντικά.

Aπό τους εξειδικευμένους ομίλους στον
κλάδο «εκτύπωσης» έχει στραφεί εδώ και
καιρό σε τομείς ψηφιοποίησης και security
printing, με τον Παναγιώτη Σπυρόπου-
λο (CEO) να αναπτύσσει σε 4 άξονες τη
μετάβαση στην «επόμενη ημέρα».

Eπέκταση σε νέες γεωγραφικές περιο-
χές (με εστίαση σε αγορές της Mέσης Aνα-
τολής και Aφρικής), ενίσχυση μεριδίου σε
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Aυτό, βέβαια, απαιτούσε διορατικότητα. Kαι
αυτό αποτελεί ένα προσόν το οποίο ανέκαθεν
διέθετε ως επιχειρηματίας ο πρώην πρόεδρος
-επί σειρά έξι ετών- του ΣEB, Θεόδωρος και
επικεφαλής του ομίλου Quest. Προσόν, η διο-
ρατικότητα, που τον οδήγησε παράλληλα σε
βάθος χρόνου και σε μια σειρά επιτυχημένων
deals, όπως το σερί των εξαγορών που «γι-
γάντωσε» το group εταιριών όπου ηγείται, εί-
τε και αποεπενδύσεων (στο σωστό timing και
με το ιδανικό τίμημα), με απτό παράδειγμα την
περσινή πώληση της Cardlink στην γαλλική
Wordline αντί 93 εκατ. ευρώ. 

Ένα deal που απέφερε πολλαπλάσια υπεραξία
έναντι της αρχικής επένδυσης στον κλάδο των ηλε-
κτρονικών πληρωμών και ενίσχυσε πολύ την ρευ-
στότητα του ελληνικού ομίλου, με ότι τούτο ση-
μαίνει για το ύψος των νέων επενδύσεων του σε
όλα τα μέτωπα. Ένα τρίτο σημείο της επιτυχημέ-
νης στρατηγικής του Θ.Φέσσα και των υψηλό-
βαθμων στελεχών που έχει δίπλα του είναι η διαρ-
κής ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των εταιριών 

Mε ενοποιημένες πωλήσεις 478,8 εκατ. ευ-

ρώ, κέρδη EBITDA 34,5 εκατ. ευρώ και κέρ-
δη προ φόρων 27,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξά-
μηνο του 2022 ο όμιλος Quest εξακολουθεί
την θετική του πορεία, με «ορίζοντα» των
«φράγμα» του 1 δισ. ευρώ στα συνολικά έσο-
δα του και αυξανόμενη κερδοφορία.  

Συγκεκριμένα, στις συνεχιζόμενες δραστη-
ριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαιρώντας
δηλαδή την Cardlink, η οποία πουλήθηκε στις
30/9/2021), σημειώθηκε  αύξηση 12,2% στις
πωλήσεις, 9,5% στη λειτουργική κερδοφορία
(EBITDA), 4,7% στα κέρδη προ φόρων (EBT)
και σχεδόν ίδια κέρδη μετά φόρων (EAT).

Συνολικά (χωρίς να εξαιρεθεί η Cardlink)
ο Όμιλος, σε σχέση με το 2021, παρουσίασε
αύξηση 7% στις πωλήσεις και μείωση 12,1%
στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 9,9%
στα κέρδη προ φόρων (EBT) και 13,4% στα
μετά φόρων κέρδη (EAT). 

ΓE ΔHMHTPIOY KAI ACS 
Nέο boost αναμένει ο όμιλος Quest από τις

νέες επενδύσεις του, στην ΓE Δημητρίου και

Hστρατηγική που τηρήθηκε πιστά όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια και ήθελε τον όμι-
λο Quest να επικεντρώνεται, με την απαιτούμενη μεθοδικότητα και το κατάλ-
ληλο σχέδιο, σε δραστηριότητες οι οποίες παρουσίαζαν προοπτικές ανάπτυξης

ακόμα και σε εποχές που η αγορά «έπεφτε», δικαιώνεται «εκ του αποτελέσματος».

Tα «χρυσά» deals στο κατάλληλο timing, το σωστό     
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H επιστροφή 
στην κερδοφορία, 
οι εκλογές στην Kένυα
και οι... ταυτότητες

1) Iαματική πηγή Σουρωτής
Aπό την πηγή της Σουρωτής αναβλύζει

το διάσημο νερό από την αρχαιότητα και
ανήκει στο Δήμο Θέρμης. Στους τοπικούς
θρύλους αναφέρεται ότι οι ευγενείς προτι-
μούσαν το δροσιστικό νερό της για τα συ-
μπόσιά τους. Γάλλοι αξιωματικοί κατά τη
διάρκεια του A΄ Παγκοσμίου πολέμου, εκτι-
μώντας την εξαιρετική ποιότητα του νερού,
το εμφιάλωναν και το έστελναν στη Γαλλία,
η εμφιάλωση δε συνεχίστηκε και από τα σερ-
βικά στρατεύματα. Tο νερό της πηγής Σου-
ρωτή έχει θερμοκρασία 19,6°C, ηλεκτρική
αγωγιμότητα 1.440 μS/cm, εκθέτη υδρο-
γόνου (pH) 5,95, ραδόνιο (Rn) 0,66 + 0,15
Bq/L, ράδιο (Ra) 36,12 + 2,90 mBq/L, ου-
ράνιο (U) 2,90 X 10-5 mg/L, ασβέστιο (Ca),
μαγνήσιο (Mg), σίδηρο (Fe), οξυανθρακικά
(HCO3) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

O φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυ-
τοποιείται ως νερό ψυχρό, όξινο, οξυαν-
θρακικό, ασβεστούχο, μαγνησιούχο, σιδη-
ρούχο, μεταλλικό, υποτονικό ιαματικό νε-
ρό, είναι ελεύθερος μικροβιακού φορτίου
και περιέχει ελάχιστη φυσική ραδιενέργεια.
Eνδείκνυται για παθήσεις του γαστρεντερι-
κού και ουροποιητικού συστήματος και σι-
δηροπενική αναιμία, με τη μέθοδο της πο-
σιθεραπείας.

H μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα είναι
ένα (1) λίτρο (l)/24ωρο, λαμβανόμενη σε
τέσσερις (4) ίσες δόσεις, σύμφωνα με τις ια-
τρικές οδηγίες.

O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως ια-
ματικός με την υπ’ αριθμ. 16853 Y.A. που
δημοσιεύθηκε στο ΦEK B/2271/22.08.2014

2) Iαματική πηγή Θέρμης
H ιαματική πηγή βρίσκεται 25 Km ανα-

τολικά της Θεσσαλονίκης στη θέση του ομώ-
νυμου αρχαίου οικισμού κοντά στις κοινό-
τητες Pαιδεστού και Bασιλικών. Tα λουτρά
είναι γνωστά από την αρχαιότητα με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον τις εγκαταστάσεις των
τριών τρουλαίων λουτρών και τους έξι υπαί-
θριους μαρμάρινους ατομικούς λουτήρες.
H περιοχή των λουτρών, ιδιοκτησίας του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ανήκει διοικητικά στο
Δήμο Θέρμης.

O φυσικός πόρος έχει θερμοκρασία
38,6°C (μ.ό.), ηλεκτρική αγωγιμότητα 1.100
μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 9,3, ραδόνιο
(Rn) 51,91 Bq/L, ουράνιο (U) < 0,005 mg/l
χημικά στοιχεία: χλώριο (CI-), νάτριο (Na+),
ασβέστιο (Ca2+), αργίλιο (Al), μαγνήσιο
(Mg), θειϊκά (SO4), όξινα ανθρακικά (HC03-
), κάλιο (K+), πυριτικά (SiO2), αζωτούχα
(NO3) και αέριο υδρόθειο (H2S).

Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις τα
ιαματικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται
ως μεσόθερμα, μεταλλικά, έντονα αλκαλι-
κά, χλωρονατριούχα, ισχυρώς υδροθειού-
χα και ασθενώς ραδονούχα με βάση το ρα-
δόνιο.

O ιαματικός φυσικός πόρος ενδείκνυται
σε ρευματικές, ορθοπεδικές, νευρολογικές
παθήσεις και κακώσεις καθώς και σε δερ-
ματοπάθειες, σε γυναικολογικές παθήσεις
και σε παθήσεις του αναπνευστικού συστή-
ματος και αντενδείκνυται σε σοβαρά συ-

στηματικά, μεταδοτικά και εμπύρετα νοσή-
ματα, πρόσφατες καρδιααγγειακές και εγκε-
φαλικές βλάβες, βαριές ψυχικές παθήσεις,
εγκυμοσύνη μετά τον 6ο μήνα και έμμ ηνο
ρύση.

3) Iαματική πηγή Λαγκαδά
Tα λουτρά Λαγκαδά βρίσκονται 20 km

από την Θεσσαλονίκη και ανήκουν στον Δή-
μο Λαγκαδά.

O φυσικός πόρος «νερό γεώτρησης Λα-
γκαδά» Θεσσαλονίκης, έχει θερμοκρασία
39°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα (μ.ο.) στους
25°C: 816 μs/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 7,5
(μ.ο.), ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn)
15,2Bq/l (μ.ό.), ράδιο (Ra) < 0,1 Bq/ l (μ.ό.),
ουράνιο (U) < 1Bq/l (μ.ό.), χημικά στοιχεία:
Na+, Ca+, HCO3-, SO42-, Mg2+.

H παροχή σε κυβικά μέτρα είναι 30 m³/h.
O φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυ-
τοποιείται ως: θερμό, μεσομεταλλικό, να-
τριούχο, ασβεστούχο, οξυανθρακικό, καλι-
ούχο, φθοριούχο ιαματικό νερό.

Tρόπος χρήσεως εξωτερική υδροθερα-
πεία. Iαματικές ιδιότητες: Eνδείξεις: παθή-
σεις μυοσκελετικού συστήματος και μετα-
τραυματικές κακώσεις. Aντενδείξεις: καρ-
διακές παθήσεις, οιδήματα κάτω άκρων, στε-
φανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή
θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλα-
σίες, νευρικές και ψυχικές παθήσεις, ενερ-
γός φυματίωση, εγκυμοσύνη μετά τον έκτο
μήνα. O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως
ιαματικός με την υπ’ αριθμ. 251 Y.A. που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦEK B/117/24.01.2017

4) Iαματική πηγή Nέας Aπολλωνίας
Tα λουτρά Nέας Aπολλωνίας ανήκουν

στο Δήμο Bόλβης και βρίσκονται στην νό-
τια όχθη της λίμνης Bόλβης, 50 km βορει-
ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Aνατολικά
των λουτρών σε απόσταση 1,5 km βρίσκο-
νται τα ερείπια του λεγόμενου λουτρού του
«Mέγα Aλέξανδρου».

O φυσικός πόρος «νερό Λουτρών N.
Aπολλωνίας» έχει θερμοκρασία 55°C, ηλε-
κτρική αγωγιμότητα 1.350 μS/cm, ενεργό
οξύτητα (pH) 7,6, ραδόνιο (Rn) 170,2 + 0,8
Bq/l, ράδιο (Ra) <0,1 Bq/l, ουράνιο <1 μg
και χημικά στοιχεία: νάτριο (Na), οξυαν-
θρακικά (HCO3), θειικά (SO4), φθόριο (F),
βρώμιο (Br), κάλιο (K) και αέρια υδρόθειο
(H2S). H παροχή είναι 60 κυβικά μέτρα ανά
ώρα. O φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και
ταυτοποιείται ως: υπέρθερμο νατριούχο,
οξυανθρακικό, θειικό φθοριούχο, βρωμι-
ούχο, καλιούχο, ελαφρώς υδροθειούχο,
υποτονικό ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό νε-
ρό.

Eνδείκνυται για εξωτερική υδροθερα-
πεία: δερματολογικές παθήσεις, νοσήματα
μυοσκελετικού συστήματος και για εισπνο-
θεραπεία: χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια, ρινοπλύσεις για παθήσεις ρινός.
Aντενδείκνυται για καρδιολογικά νοσήμα-
τα. O φυσικός πόρος αναγνωρίστηκε ως ια-
ματικός με την υπ’ αριθμ. 26271 Y.A. που
δημοσιεύθηκε στο ΦEK 3635/31.12.2014.

Iαματικές Πηγές Θεσσαλονίκης
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