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Η Veolia Environnement SA, μαζί με τις θυγατρικές της, παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες διαχείρισης σε ιδιώτες, δημόσιες αρχές, 

και βιομηχανικούς,  εμπορικούς πελάτες υπηρεσιών παγκοσμίως. Λειτουργεί σε τέσσερα τμήματα: Το νερό, περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες, τις ενεργειακές υπηρεσίες, και Μεταφορών.

Wal-Mart Stores, 207.7B 60.63 13.42

Η Wal-Mart Stores, Inc λειτουργεί καταστήματα λιανικής πώλησης σε διάφορες μορφές σε όλο τον κόσμο.  Το τμήμα  Wal-Mart  

ΗΠΑ, προσφέρει  κρέας, παραγωγή, deli, αρτοποιείο, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, 

floral,ι ξηρό παντοπωλείο, Υγείας και  ομορφιάς  βοηθήματα, προϊόντα για βρέφη,  χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, προϊόντα 

χάρτου, προμήθειες κατοικίδιων ζώων,  ηλεκτρονικά κ.α.Η  Wal-Mart Stores, Inc λειτουργεί καταστήματα έκπτωσης, supercenters, 

και καταστήματα γειτονιάς. Καταστήματα έκπτωσης και supercenters της εταιρείας προσφέρουν εμπορεύματα, όπως οικιακά είδη 
#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

Veolia Environn A 7.832B 15.49 N/A

Η NYSE Euronext, μέσω των θυγατρικών της, λειτουργεί τα χρηματιστήρια αξιών. Λειτουργεί διάφορα χρηματιστήρια, όπως το New 

York Stock Exchange (NYSE), NYSE Arca, Inc, και NYSE Amex LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες  και πέντε που εδρεύουν στην Ευρώπη 

χρηματηστήρια που αποτελούν το Euronext NV; το Παρίσι, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισσαβόνα  καθώς και το NYSE LIFFE αγορές 

παραγώγων στο Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, και της Λισσαβόνας

Pfizer, Inc. Comm 164.0B 21.76 16.93

H Pfizer Inc, είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία, προσφέρει συνταγογραφούμενα φάρμακα για ανθρώπους και ζώα σε όλο τον 

κόσμο. Lipitor, Enbrel, Viagra, Aricept, Xalabrands, Genotropin, κάποια απο τα φάρμακα που παράγει.

Total S.A. 125.0B 55.45 7.74

Η Total SA διερευνά, παράγει, εξευγενίζει, μεταφέρει, και εμπορεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης ένα 

τμήμα χημικών ουσιών που παράγει πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο, καουτσούκ, χρώματα, μελάνες, κόλλες και 

ρητίνες. Επίσης λειτουργεί πρατήρια βενζίνης στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και την Αφρική.

NYSE Euronext Com 7.514B 29.09 12.35

TOP COMPANIES

Company Name: Market Cap.: Price: P/E:

This report has been issued by N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A., a member of the Athens Stock Exchange, and may not 

be reproduced in any manner or provided to any other persons. Each person that receives a copy by acceptance thereof represents and agrees 

that it will not distribute or provide it to any other person. The information contained herein has been obtained from sources believed to be 

reliable but has not been verified by N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A. The opinions expressed herein may not 

necessarily coincide with those of any member of N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A. No representation or warranty 

(express or implied) is made as to the accuracy, completeness, correctness, timeliness or fairness of the information or opinions herein, all of 

which are subject to change without notice. No responsibility of liability whatsoever or howsoever arising is accepted in relation to the contents 
hereof by N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A. or any of its directors, officers or employees. This report is not an offer to 

buy or sell or a solicitation of an offer to buy or sell securities mentioned herein. N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A. may 

effect transactions in or perform or seek to perform brokerage services for companies covered. The investments discussed in this report may be 
unsuitable for investors, depending on their specific investment objectives and financial position. 

 

3/13/2012


