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Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. ανάμεσα στους 

Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 

Οι επιχειρήσεις που με τα επιτεύγματά τους και τη σκληρή και μεθοδική τους προσπάθεια οδηγούν 

τη χώρα και την οικονομία μπροστά, τιμήθηκαν στην Τελετή Απονομής των βραβείων-θεσμός για το 

ελληνικό επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε για πέμπτη φορά 

η Direction Business Network, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019. Ανάμεσά τους και η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. 

Στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσότερων από 

600 υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, επιβραβεύθηκαν 

επιχειρήσεις που αποτελούν το λαμπρό παρόν και μέλλον του ελληνικού επιχειρείν και 

προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα για την Ελλάδα. 

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως 

αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση «Οι Ισχυροί της 

Ελληνικής Οικονομίας» που μόλις κυκλοφόρησε. 

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. βραβεύτηκε στην κατηγορία Greek Business Champions όπως προκύπτει από τα 

οικονομικά αποτελέσματα του 2017. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. κος Σταμάτης 

Χερουβειμ από τον κο Νίκο Βέτα, Γενικό Δ/ντη του ΙΟΒΕ. 

Η εταιρεία ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. αντιπροσωπεύει αποκλειστικά κορυφαία brands της παγκόσμιας αγοράς 

στους τομείς της θέρμανσης, του φυσικού αερίου και των υδραυλικών συστημάτων. Με αιχμή του 

δόρατος τα εμπορικά σήματα CHERBROS, BAXI, KERMI, DOMUSA, APE, AQUATECHNIK , HELIROMA, 

SENTINEL κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. 

Κατά την διάρκεια της κρίσης η εταιρία επανασχεδίασε την στρατηγική της και εναρμονίστηκε με το 

νέο οικονομικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην  ευελιξία και στην καλύτερη αξιοποίηση των 

υλικών και άυλων πόρων της. 

Στην χρηματοοικονομική διάσταση αυτό είχε ως αποτέλεσμα: 

✓ Την βελτίωση των ταμειακών της ροών που επέτρεψε την μείωση της δανειακής της 

εξάρτησης κατά 24% την περίοδο 2011-2017. 

✓ Την αύξηση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της 

✓ Την αυξημένη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα κατά 65% την περίοδο 2015-2017, από 

απόδοση ΦΠΑ, λοιπών φόρων & ασφαλιστικών εισφορών. 

✓ Τη διατήρηση με αυξητική τάση των θέσεων εργασίας. Αύξηση μισθολογικής δαπάνης την 

περίοδο 2015-2017 κατά 11%. 

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας συνεχίζεται «με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα» και 

επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά αποτελέσματα και του έτους 2018. 

Ο θεσμός «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). 
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