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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Η αύξηση των πωλήσεων και του EBITDA επιβεβαιώθηκαν 
παρά την επίδραση του Covid-19 

 
 Πωλήσεις €748 εκατομμύρια (+2% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη 

περίοδο), με επιταχυνόμενο ρυθμό το τέταρτο τρίμηνο του 2020, παρά την 
δεύτερη καραντίνα σε εθνικό επίπεδο. Περίπου το 50% σχετίζεται με την εμπορική 
θέση, τις αμειβόμενες υπηρεσίες και τις δραστηριότητες ανάπτυξης, που δεν 
επηρεάζονται από τη μείωση των όγκων 
 

 EBITDA ύψους €285 εκατομμυρίων (+3% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη 
περίοδο) και με 38% περιθώριο EBITDA. Το αποτέλεσμα επετεύχθη σε εξ 
ολοκλήρου οργανική βάση και χωρίς συνεισφορές από δραστηριότητες εξαγορών 
και συγχωνεύσεων 
 

 Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €688 εκατομμύρια (2.4x EBITDA), σημαντικά 

χαμηλότερος σε σχέση με το 2019 (2.9x EBITDA) 

 
 Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €222 εκατομμύρια (+7% 

σε τριμηνιαία βάση) με EBITDA €89 εκατομμύρια (+13% σε τριμηνιαία βάση) 
 

 Επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και της ικανότητας 
έναρξης και ολοκλήρωσης νέων συνεργασιών με τράπεζες και μεγάλες εταιρείες 
 

 Εγγύηση επιχειρησιακής συνέχειας και υποστήριξης σε σημαντικά αναπτυξιακά 
έργα Ιταλών και διεθνών πελατών παρά τους περιορισμούς που τίθενται λόγω του 
Covid-19 
 

 Η πορεία της ενοποίησης  με τη Nexi συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί: οι 
δεσμευτικές συμφωνίες υπογράφθηκαν στις 11Φεβρουαρίου 

 
 

Μιλάνο, 15 Φεβρουαρίου 2021 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του 

Federico Lovadina, ενέκρινε τα προκαταρκτικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα στις 31 Δεκεμβρίου 

2020, επιβεβαιώνοντας τη θετική τάση του 2019 και παρουσιάζοντας αύξηση το τέταρτο τρίμηνο του 

2020, παρά την οικονομική συρρίκνωση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19. 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  

  

Το 2020, ο Όμιλος SIA κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους €748 εκατομμυρίων, αύξηση 2% σε 

σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, σε εξ ολοκλήρου οργανική βάση, από τις οποίες το 50% έχει 

δημιουργηθεί από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Οι πωλήσεις διατηρούν την γεωγραφική 

διαφοροποίηση σύμφωνα με το 2019 - περίπου 68% στην Ιταλία και 32% στο εξωτερικό. 
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Στο επίπεδο των τομέων της αγοράς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος SIA, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα από τις 31 Δεκεμβρίου 2020:  

  

 Οι Υπηρεσίες Καρτών και Λύσεις για εμπόρους αντιπροσωπεύοντας το 67% των συνολικών 

πωλήσεων που δημιουργούνται από τον Όμιλο – διαιρούνται περίπου μεταξύ 64% για δραστηριότητες 

που σχετίζονται με υπηρεσίες  issuing και 36% για υπηρεσίες  πληρωμών acquiring - καταγράφουν 

πωλήσεις ύψους €499 εκατομμυρίων, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2019, 

επωφελούμενες από την αύξηση του όγκου συναλλαγών, 

 

 Οι Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών, που αντιπροσωπεύουν το 21% των συνολικών πωλήσεων του 

Ομίλου, κατέγραψαν κέρδη €155 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4% σε 

σύγκριση με το 2019. Το τμήμα ενισχύθηκε από την τάση των επεξεργασμένων όγκων συναλλαγών, 

οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την οικονομική συρρίκνωση λόγω του Covid-19, και σχετίζονται 

ιδιαίτερα με το PagoPA (+76% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο) και με εταιρείες 

(Τηλεπικοινωνιών, Κοινής Ωφέλειας, Λιανεμπορίου) που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Gateway για τη 

συλλογή πληρωμών από τους πελάτες τους (+8% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο), 

 

 Οι Λύσεις Κεφαλαιακής Αγοράς και Δικτύου, που αντιπροσωπεύουν το 12% των συνολικών 

πωλήσεων του Ομίλου, κατέγραψαν κέρδη €94 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σύγκριση 

με το 2019, λόγω της αύξησης των όγκων συναλλαγών των υπηρεσιών Δικτύου που υποβλήθηκαν σε 

επεξεργασία. 

 

Παρά την πολυπλοκότητα του τρέχοντος πλαισίου, ο Όμιλος SIA μπορεί να βασιστεί σε ένα 

διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, χάρη στο 32% των πωλήσεων που 

δημιουργούνται στο εξωτερικό και το περίπου 50% των συνολικών πωλήσεων που σχετίζονται με 

την εμπορική θέση (αριθμός τερματικών POS, αριθμός διαχειριζόμενων καρτών, κλπ.), με τις αμειβόμενες 

υπηρεσίες και τις δραστηριότητες ανάπτυξης, επομένως δεν επηρεάζονται άμεσα από τη δυναμική των όγκων 

συναλλαγών βραχυπρόθεσμα. 

 

Τα EBITDA έφτασαν τα €285 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους με 38% περιθώριο EBITDA. 

 

Το 2020, τα κόστη ανήλθαν σε €463 εκατομμύρια, με αύξηση 2% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη 

περίοδο λόγω του υψηλότερου κόστους μισθοδοσίας για την οργανική ανάπτυξη και των λειτουργικών εξόδων 

(+1% σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο) που σχετίζεται με την κανονιστική συμμόρφωση, την 

ανάπτυξη νέων πλατφορμών τεχνολογίας και, γενικότερα, με την αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας. 

 

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε €93 εκατομμύρια, παραμένοντας ουσιαστικά σύμφωνες με το 2019.  

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €688 εκατομμύρια (2.4x EBITDA) σε σύγκριση με 

€812 εκατομμύρια στο τέλος του 2019 (2.9x EBITDA), μια σημαντική βελτίωση χάρη στην παραγωγή 

μετρητών κατά την εν λόγω περίοδο.  
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020  

 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος SIA κατέγραψε πωλήσεις ύψους €222 εκατομμυρίων, 

σημειώνοντας αύξηση 7% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε €89 εκατομμύρια, με μία 

αύξηση 13% σε τριμηνιαία βάση. 

 

Στο επίπεδο των τμημάτων της αγοράς στα οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος SIA, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα το τέταρτο τρίμηνο: 

 

 Υπηρεσίες Καρτών και Λύσεις για εμπόρους, κατέγραψαν πωλήσεις €143 εκατομμυρίων, αύξηση 

9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, επωφελούμενες από την προσθήκη νέων πελατών στην 

Ιταλία και το εξωτερικό, καθώς και από την αύξηση του αριθμού των συναλλαγών που υποβλήθηκαν 

σε επεξεργασία κατά το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και την ανάπτυξη υπηρεσιών κατά της 

απάτης, 

 

 Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών, οι οποίες κατέγραψαν πωλήσεις €50 εκατομμυρίων, με μία αύξηση 

3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Αυτό το τμήμα εξακολουθεί να επηρεάζεται θετικά από 

την τάση των διαχειριζόμενων όγκων συναλλαγών, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την οικονομική 

ύφεση που προκλήθηκε από τον Covid-19, και επωφελήθηκαν από την προσθήκη νέων εταιρικών 

πελατών, 

 

 Λύσεις Κεφαλαιακής Αγοράς και Δικτύου, κατέγραψαν πωλήσεις €29 εκατομμυρίων, 

σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, λόγω αύξησης των όγκων που 

διαχειρίστηκαν.  

 

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, τα κόστη ανήλθαν σε €132 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3% σε 

τριμηνιαία βάση λόγω εξόδων προσωπικού και λειτουργικών εξόδων.  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020  

  

Στις 4 Οκτωβρίου, η SIA και η Nexi υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την ενοποίηση  των δύο ομίλων 

μέσω συγχώνευσης με την ενσωμάτωση της SIA στη Nexi. Η συναλλαγή εξαρτάται από το ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα μιας αμοιβαίας διαδικασίας επιβεβαιωτικής δέουσας επιμέλειας στη Nexi και τη SIA, τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις από τα εταιρικά όργανα των οντοτήτων που εμπλέκονται στη συναλλαγή σε σχέση με την εκτέλεση 

δεσμευτικών συμφωνιών, την απουσία υποχρέωσης έναρξης υποχρεωτικής προσφοράς εξαγοράς για τον Νέο 

Όμιλο, καθώς και με την απόκτηση των απαιτούμενων συγκαταθέσεων και εγκρίσεων, τόσο συμβατικού όσο 

και κανονιστικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης από τις αρμόδιες αντιμονοπωλιακές 

αρχές και, κατά περίπτωση, της Τράπεζας της Ιταλίας). Τα Μέρη στοχεύουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής 

έως το καλοκαίρι του 2021. 

 

Στις 15 Νοεμβρίου, η Nexi και η Nets ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας-πλαισίου για την 

ενοποίηση  των δύο ομίλων μέσω συγχώνευσης που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετοχές. Η 

συναλλαγή υπόκειται σε ψηφοφορία μέσω του λεγόμενου μηχανισμού whitewash στο πλαίσιο της Έκτακτης 

Συνέλευσης των Μετόχων που κλήθηκε να εγκρίνει τη συγχώνευση το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

 



Δελτίο Τύπου 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών, ο νέος όμιλος που δημιουργείται από το συνδυασμό της Nexi, 

της Nets και της SIA θα είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς PayTech με μοναδική κλίμακα, 

γεωγραφική παρουσία και τεχνογνωσία ικανή να προωθήσει τη μετάβαση σε μια χωρίς μετρητά και ψηφιακή 

οικονομία στην Ευρώπη. 

 

Υπηρεσίες Καρτών και Λύσεις για εμπόρους 

  

 Η SIA λάνσαρε με την INFORM μια νέα ψηφιακή υπηρεσία για τράπεζες, παρόχους υπηρεσιών 

πληρωμών και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη για να επιτρέψουν στους 

πελάτες τους να επιταχύνουν τη διαδικασία ταυτοποίησης για online πληρωμές. 

 

 Στις 5 Οκτωβρίου, η UniCredit και η SIA επιβεβαίωσαν ότι έχουν ξεκινήσει αποκλειστικές 

διαπραγματεύσεις σχετικά με την τρέχουσα συμφωνία συνεργασίας για την παροχή ορισμένων 

υπηρεσιών επεξεργασίας στην Ιταλία, την Αυστρία και τη Γερμανία σε σχέση με τις συναλλαγές με 

κάρτες πληρωμών και τη διαχείριση τερματικών POS και ATM και την ανανέωση της έως το 2036. 

 
Λύσεις Ψηφιακών Πληρωμών 

  

 Η Enel X Financial Services υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με τη SIA για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση νέων λύσεων mobile banking.  

 

 Η SIA θα επιτρέψει σε τράπεζες, εταιρείες, φορείς δημόσιας διοίκησης και FinTechs να χρησιμοποιήσουν 

τη νέα υπηρεσία «Request to Pay» (R2P) στην τεχνολογική υποδομή της EBA Clearing, σύμφωνα με το 

σύστημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (EPC). 

 

 Η Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας (CBI) και η SIA έθεσαν σε λειτουργία το νέο σύστημα διακανονισμού 

σε πραγματικό χρόνο (Real Time Gross Settlement) και τη νέα πλατφόρμα άμεσων πληρωμών. 

 
Λύσεις Κεφαλαιακής Αγοράς και Δικτύου 

  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέλεξε τη SIA, για τη σύνδεση της με τις υποδομές της αγοράς 

του Ευρωσυστήματος μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος πρόσβασης (Ενιαίος Δίαυλος Υποδομών Αγοράς 

του Ευρωσυστήματος – ΕSMIG). 

 

 Με περίπου 100 ιταλικές τράπεζες συνδεδεμένες, η Spunta Banca DLT, ένα έργο που προωθείται από 

την Abi και συντονίζεται από την Abi Lab το οποίο χρησιμοποιεί το δίκτυο blockchain που παρέχεται 

από τη SIA για τη συμφιλίωση αμοιβαίων λογαριασμών, είναι πλέον πλήρως λειτουργικό. 

 

 Η SIA υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Hex Trust για την παροχή καινοτόμων ψηφιακών 

υπηρεσιών ενεργητικού σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιτρέποντας στους πελάτες τους 

να έχουν πρόσβαση σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες με βάση την τεχνολογία blockchain. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Στις 11 Φεβρουαρίου, μετά την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των Cassa Depositi e Prestiti, της CDP 

Equity, της Mercury UK, της SIA και της Nexi, υπογράφηκε η τελική συμφωνία σχετικά με τη συγχώνευση με 

την ενσωμάτωση της SIA στη Nexi (αναφέρονται παρακάτω ως «Συγχώνευση» και «Συμφωνία Πλαίσιο» 
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αντίστοιχα), σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη και ανακοινώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2020. Η 

ολοκλήρωση της Συγχώνευσης υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων τυποποιημένων προϋποθέσεων που 

προηγούνται για συναλλαγές αυτού του τύπου, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η απόκτηση κατάλληλων 

εξουσιοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της αντίστοιχης Αντιμονοπωλιακής Αρχής. Η 

συναλλαγή υπόκειται επίσης σε ψηφοφορία με τον λεγόμενο μηχανισμό whitewash1 στο πλαίσιο της Έκτακτης 

Συνέλευσης των Μετόχων της Nexi, η οποία καλείται να εγκρίνει τη Συγχώνευση. 

 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο προβλέπει ότι εάν, όπως αναμένεται, η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συγχώνευσης 

με την ενσωμάτωση της Nets στη Nexi (η «Συναλλαγή Nets») πραγματοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής με τη SIA, η CDP Equity θα δικαιούται να ζητήσει κεφαλαιακή αύξηση της SIA, με σκοπό την 

αντιστάθμιση της αρνητικής επίδρασης στο μελλοντικό μετοχικό κεφάλαιο της Nexi, ως αποτέλεσμα της 

ολοκλήρωσης της Συναλλαγής Nets. 

 

Ακόμη και στο αναμενόμενο γεγονός ότι η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της 

Συναλλαγής Nets, μια συμφωνία μετόχων θα υπογραφεί από τη Mercury UK, τη CDP Equity και τη FSIA μαζί με 

τους τρέχοντες μετόχους της Nets. 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~  

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

  

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης της οικονομικής διαχείρισης και της 

χρηματοοικονομικής κατάστασής του, ο Όμιλος SIA χρησιμοποιεί τους ακόλουθους δείκτες απόδοσης: 

  

 EBITDA, προκύπτει προσαρμόζοντας το κέρδος της περιόδου στους φόρους εισοδήματος, τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα και έσοδα, έσοδα και έξοδα από επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια, το αποτέλεσμα της διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, της απόσβεσης και των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και εξόδων, 

 Οι πωλήσεις  περιλαμβάνουν πωλήσεις και άλλα έσοδα και υπολογίζονται απαλλαγμένες από τα έξοδα προμηθειών 

σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών, 

 Τα κόστη υπολογίζονται απαλλαγμένα από το κόστος προμηθειών για υπηρεσίες πληρωμών, αναπροσαρμόζονται 

ως μείωση των σχετικών πωλήσεων, και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων 

 Ο καθαρός δανεισμός αντιπροσωπεύει έναν δείκτη της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και υπολογίζεται ως 

χρηματοοικονομικό χρέος χωρίς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, καθώς και χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. 

 

 

 

                                                 
1 Σύμφωνα με το άρθρο. 122 του Νομοθετικού Διατάγματος αρ. 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, οι διατάξεις που έχουν 

τη φύση της συμφωνίας μετόχων όπως περιλαμβάνονται στη Συμφωνία-Πλαίσιο, καθώς και σε αυτές τις δύο εναλλακτικές 

λύσεις των συμφωνιών των μετόχων, θα κοινοποιηθούν δεόντως στο κοινό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  



Δελτίο Τύπου 

 
 
H SIA – θυγατρική εταιρεία της CDP Equity - αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση 
τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κεντρικές Τράπεζες, Εταιρείες και για το Δημόσιο 
Τομέα, στους τομείς των Καρτών Πληρωμών και Λύσεων για Εμπόρους, των Ψηφιακών Πληρωμών και των υπηρεσιών για 
Κεφαλαιαγορές και σχετικά Δίκτυα. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 χώρες ενώ παράλληλα λειτουργεί μέσω 
των θυγατρικών εταιρειών και των παραρτημάτων του σε Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Πολωνία.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
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