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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

 H United Group καθίσταται αποκλειστικός μέτοχος της Εταιρείας μετά και την 

πρόσφατη άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της 

Εταιρείας. Μια νέα εποχή αρχίζει για την Forthnet, ως μέλος ενός πολυεθνικού 

ομίλου που ηγείται στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών 

στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. 

 Αύξηση του EBITDA 2020 στα 55,6 εκατ. Ευρώ, σε σχέση με 37,1 εκατ. Ευρώ το 

2019. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από έκτακτα κέρδη  € 25,3 εκατ. που 

προέκυψαν από συμφωνίες ρύθμισης υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων της 

θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E.. 

 Εξασφάλιση εσόδων αξίας € 42 εκ. για τα επόμενα 3,5 χρόνια μετά την πρόσφατη 
υπογραφή από την Εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο των εκτελεστικών συμβάσεων 
για το Σύζευξις ΙΙ. 

 Η Nova αριθμεί 869 χιλιάδες συνδρομές σταθερής και συνδρομητικής τηλεόρασης οι 

οποίες ισοδυναμούν σε 1,4 εκ. Broadband, Telephony και Pay TV RGUs1.  

 Οι συνδρομητές σταθερής διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα ενώ παράλληλα 

αυξήθηκαν σημαντικά οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών δικτύων νέας 

γενιάς. 

 Τα έσοδα της συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζουν να επηρεάζονται από τον 

πληθωρισμό των υπηρεσιών από εγχώριες και διεθνείς εταιρίες καθώς και από τον 

αντίστοιχο κατακερματισμό του περιεχομένου.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος δήλωσε: 

«Το 2020 ήταν χρονιά ορόσημο για την Forthnet. Mέσω της αγοράς των τραπεζικών 

υποχρεώσεων, η United Group, ηγέτιδα εταιρία στη συνδρομητική τηλεόραση και στις 

τηλεπικοινωνίες στην Ν.Α. Ευρώπη, απέκτησε τον έλεγχο της Forthnet. H διαδικασία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Μάιο, ως επακόλουθο της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας. 

Παρόλα αυτά, το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά, καθώς η πανδημία Covid-19 και τα συνεχόμενα 

περιοριστικά μέτρα είχαν σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δραστηριότητα των πελατών, των 

                                                 
1Συνδρομές κατά την μεθοδολογία της μητρικής εταιρείας UG 



 
συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας. Η Forthnet με την υποστήριξη των μετόχων της 

και κυρίως των ανθρώπων της κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια περιορίζοντας τον 

αντίκτυπο της πανδημίας στις επιδόσεις της. 

Προσωπικά, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η ένταξη μου στο δυναμικό της United Group 

προκειμένου να ηγηθώ της Forthnet σε αυτό το καινούριο κεφάλαιο που ξεκινά για την εταιρία. 

Πλέον, με την αποκλειστική μας προσήλωση στην αναβάθμιση της εμπειρίας των συνδρομητών 

μας, με βασικό άξονα τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες, θα προσφέρουμε αξία στους 

Έλληνες καταναλωτές και στις επιχειρήσεις». 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2020 οι συνολικές συνδρομές ήταν 869 χιλ., οι μοναδικοί πελάτες  

653 χιλ. ενώ οι συνδρομητές σταθερής ήταν 550 χιλ., εκ των οποίων οι 109 χιλ. αφορούν 

συνδρομητές NGA. Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 463 χιλιάδες 

συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 

 12M 2020 12M 2019 Δ 

Συνολικές συνδρομές 868.823 892.850 -2,7% 

Μοναδικοί πελάτες2 653.487 660.623 -1,1% 

Συνδρομητές σταθερής (Βroadband & 

Telephony)3 

 

 

550.194 550.967 - 0,1% 

 εκ των οποίων συνολικές συνδρομές NGA 108.737 79.005 + 37,6% 

Σύνολο Συνδρομητών Pay TV  

(Λιανική + Χονδρική) 
463.494 457.305 +1,4% 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το 2020, ανήλθαν στα €276,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 

σε σχέση με το 2019 κατά 5,2% επηρεαζόμενα θετικά κυρίως από κέρδη (καταχωρημένα στα 

«Λοιπά έσοδα») που προέκυψαν από συμφωνίες με προμηθευτές για ρύθμιση  υποχρεώσεων 

προηγουμένων περιόδων. 
 

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000) 12M 2020 12M 2019 Δ 

Λιανική Telco / Pay TV 170.878 179.198 -4,6% 

   Λιανική -Telco 103.464 103.314 +0,1% 

                                                 
2Πελάτες Λιανικής και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
3Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση οικιακοί και εταιρικοί συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας (broadband internet/telephony) 



 
   Λιανική - PayTV 67.414 

 

75.884 -11,2% 

Εταιρικοί πελάτες 56.918 58.419 -2,6% 

   Εταιρικοί πελάτες -Telco 34.114 33.672 +1,3% 

   Εταιρικοί πελάτες - Pay TV 22.804 24.747 -7,9% 

   Διαφήμιση  10.257 9.856 +4,1% 

Λοιπά έσοδα 38.323 15.309 +150,3% 

Συνολικά Έσοδα 276.377 262.782 +5,2% 

 

Το EBITDA του 2020 ανήλθε στα €55,6 εκατ., έναντι €37,1 εκατ. του 2019. Η μεταβολή αυτή 

οφείλεται κυρίως στα κέρδη που προέκυψαν από συμφωνίες με προμηθευτές για ρύθμιση  

υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων που είχαν συνολική θετική επίδραση €25,3 εκ. 

 

Ανάλυση EBITDA (€ ‘000) 12M 2020 12M 2019 Δ 

Συνολικά Έσοδα               276.377                262.782  5,2% 

EBITDA  55.612 37.080 50% 

Περιθώριο EBITDA 20,1% 14,1% +6 π.μ. 

 

Ο συνολικός δανεισμός προς συνδεδεμένα μέρη στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε €299,1 εκ.  

 

Πρόσφατες Εξελίξεις 

 Στις 17 Νοεμβρίου 2020 η Εταιρία ενημέρωσε ότι ασκήθηκε από τη United Group το δικαίωμα 

μετατροπής ομολογιών σε νέες μετοχές και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, 

το ποσοστό της θα ανέλθει στο 84,60%. Tην ίδια ημέρα παραιτήθηκε ο Διευθύνων Συμβουλος 

Πάνος Παπαδόπουλος, και τον ρόλο του interim Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο Δημήτρης 

Τζελέπης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.   

 Στις 9 Απριλίου 2021 η Εταιρία ανακοίνωσε ότι μετά την έγκριση από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών 

της Εταιρείας που δεν κατέχει, ορίστηκε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών 

της Εταιρείας η 23η Απριλίου 2021. 

 Στις 8 Μαρτίου 2021, η United Group, ο κορυφαίος φορέας τηλεπικοινωνιών και μέσων 

ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος θα 

αναλάβει από την 1η Απριλίου 2021 τη θέση του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου της ελληνικής 

θυγατρικής, του παρόχου τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης Forthnet AE. 

 Η Forthnet αναδείχτηκε ανάδοχος σε δύο σημαντικές νησίδες του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» σε 

Θεσσαλονίκη και Αττική, ενισχύοντας έτσι τη θέση της στην αγορά και τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της, βάζοντας για μία ακόμη φορά τη σφραγίδα της συμμετέχοντας  ενεργά 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Με την πρόσφατη υπογραφή των εκτελεστικών 



 
συμβάσεων του έργου, αξίας 42 εκατ. ευρώ, η Εταιρεία θα συμβάλλει σε μια μεγάλης κλίμακας 

επένδυση για την υλοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 3.170 σημεία 

παρουσίας του Δημοσίου, στα επόμενα 3,5 χρόνια, επισφραγίζοντας  και εξελίσσοντας έτσι τη 

συνέχιση της συνεργασίας της με το Ελληνικό Δημόσιο  που ξεκίνησε το 2003 με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

I». 

 Η Nova ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το premium αθλητικό της περιεχόμενο με την απόκτηση 

των Κυπέλλων Ολλανδίας, Γαλλίας και Τουρκίας στο ποδόσφαιρο αλλά και του ιταλικού 

πρωταθλήματος μπάσκετ. Παράλληλα, ενίσχυσε και το παιδικό της πρόγραμμα, καθώς από τον 

Φεβρουάριο του 2021 οι συνδρομητές της Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν το 

24ωρο, μεταγλωττισμένο παιδικό κανάλι Smile TV από τη θέση 506 του ηλεκτρονικού της 

οδηγού προγράμματος. 

 Η Εταιρία συνεχίζει να αντιμετωπίζει εδώ και ένα χρόνο την κρίση της πανδημίας COVID-19 με 

ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι και οι 

συνεργάτες της να είναι υγιείς και παραγωγικοί και να διασφαλίσει παράλληλα την απρόσκοπτη 

παροχή υπηρεσιών προς τους συνδρομητές της. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 

 

Τηλ. 211 9552868, email: ir@forthnet.gr 

Τηλ. 211 9559104, email: pressoffice@forthnet.gr  

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με 

αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρεία. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση 

για τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες 

που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας από τις εκτιμήσεις αυτές. 

  

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης και δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να 

ανανεώνουμε ή επικαιροποιούμε δημόσια οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν προκειμένου να συνάδουν αυτές με 

τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες, στα γεγονότα, στις συνθήκες ή τους όρους που αποτέλεσαν τη βάση για τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις. 
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