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1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 
 

 

Δλόηεηα A — Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο 

A1 Ξξνεηδνπνίεζε:  

  

—   ην παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εηζαγσγή ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ 
—    ν επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ λα επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο ζηε κειέηε ηνπ 
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ 
—   ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθπγή ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν παξαπεκθζεί ζε 

δηθαζηήξην, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, λα ππνρξεσζεί λα 
αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

—  αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά κφλν εάλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο 
φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια 
κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, θχξηεο πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα 
επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο. 

 

Δλόηεηα B — Δθδόηεο θαη ελδερόκελνο εγγπεηήο 
B1 Λφκηκε θαη εκπνξηθή 

επσλπκία ηνπ 
εθδφηε. 

Ζ λφκηκε επσλπκία  είλαη «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν ΘΔΘΟΝΤ - ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ» (ζην εμήο ε «Δηαηξεία», ε «Δθδφηξηα»).  

B2 Έδξα θαη λνκηθή 
κνξθή ηνπ εθδφηε, 
λνκνζεζία βάζεη ηεο 
νπνίαο ελεξγεί ν 
εθδφηεο θαη ρψξα 
ζχζηαζεο. 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο  Τπρηθνχ, (δηεχζπλζε: Γάθλεο 6, Ξαιαηφ Τπρηθφ) 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη  απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη ηελ ελ γέλεη εκπνξηθή θαη 
εηαηξηθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα  δηέπεηαη  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920  «Ξεξί 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο  
δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο Θεθαιαηαγνξάο. 

B3 Ξεξηγξαθή ηεο 
θχζεο ησλ 
ηξερνπζψλ πξάμεσλ 
θαη ησλ θπξηφηεξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
εθδφηε - θαη ζρεηηθνί 
θχξηνη παξάγνληεο - 
αλαθέξνληαο ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο 
θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ πνπ 
πσιήζεθαλ ή/θαη 
ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ, θαη 
πξνζδηνξηζκφο ησλ 
θπξηφηεξσλ αγνξψλ 
ζηηο νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηείηαη ν 
εθδφηεο. 

Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία έηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 
θιάδν ηεο θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο  αθηλήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα 
ησλ καηδνλεηψλ θαη πνιπηειψλ θαηνηθηψλ. 
 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ, ε νπνία 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη ππνρψξεζε ησλ εκπνξηθψλ ηηκψλ (αγνξάο θαη 
ελνηθίαζεο). Δίλαη γλσζηφ φηη ην κεησκέλν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ηα ρακειά πνζνζηά 
πξαγκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα επέλδπζε, ε ζηάζε ηδηνθηεηψλ θαη κεζηηψλ, ε πεξηνξηζκέλε 
ξεπζηφηεηα, ε  αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη νη απζηεξφηεξνη φξνη 
ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη ζπληζηψζεο πνπ επαλαθαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ 
ησλ αθηλήησλ. Κε απηά ηα δεδνκέλα, ε Δηαηξεία δελ θαηάθεξε ηα ηειεπηαία δχν έηε λα 
πινπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη έζνδα. 
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B4α Ξεξηγξαθή ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ 
πξφζθαησλ ηάζεσλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 
εθδφηε θαη ησλ 
αγνξψλ ζηηο νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Πχκθσλα κε πξφζθαηεο  εθζέζεηο ( Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2013 θαη 
Έξεπλα Θηεκαηνκεζηηηθψλ Γξαθείσλ γηα ην δ’ ηξίκελν 2013) επηβεβαηψλεηαη ε ηάζε 
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ε νπνία θαηαγξάθεθε απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2013,  
ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο  ησλ θαηνηθηψλ θαη  ησλ θαηαζηεκάησλ. 
 
Νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζρέζε µε ηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο έρνπλ 
πεξηνξίζεη ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ, ελψ ε ζεκαληηθή 
κείσζε ηνπ θφξνπ κεηαβηβάζεσλ (ζην 3%) εθηηκάηαη φηη ζα ζπληειέζεη ζηελ πινπνίεζε 
ζπλαιιαγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά αθηλήησλ πνπ κέρξη ζήκεξα παξνπζίαδαλ πεξηνξηζκέλε 
ζπρλφηεηα. 
 
Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ζα ζπκβάιεη ε ξχζκηζε γηα κεξηθή 
παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ησλ πιεηζηεξηάζεσλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία ην 2014, ζε ζπλδπαζκφ 
µε ηελ νπζηαζηηθή επαλαζχλδεζε µε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αδπλαηνχζαλ 
λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά ηνπο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκήο ζεκαληηθά 
κηθξφηεξσλ θαη αλάινγα µε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο δφζεσλ. 
 
Γηα ην 2014 ε Δηαηξεία ζα επηδηψμεη ηελ πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50%.  
Ξαξάιιεια, ε Δηαηξεία εθηηκά φηη είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο κέξνο ηεο 
έθηαζεο ησλ 3,6 ζηξεκκάησλ ΝΡ 132 επί ηεο Ξεξζέσο 11-19 θαη Αλψλπκνπ, πινπνηψληαο ηελ 
απφ 09.11.2012 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ελφο αθφκα 
νηθνπέδνπ ελφο ζηξέκκαηνο ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ΝΡ 137 επί ηεο νδνχ 
Ληξβάλα 1. Πην πιαίζην απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο άκεζεο πψιεζεο ησλ 
αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ, ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα πνπιήζεη 
θάπνηα απφ απηά θαη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ηελ αληηθεηκεληθή αμίαο ηνπο. Νη πσιήζεηο απηέο, 
εθφζνλ επηηεπρζνχλ, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2014.   
 
Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη δξνκνινγήζεη ηελ εθκίζζσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο 
Τπρηθνχ ε νπνία αλακέλεηαη λα αλαθαηληζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 
2014. Ζ ελέξγεηα απηή, εθφζνλ επηηεπρζεί, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ εζφδσλ 
κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ. 
 
Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα αηηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 ηελ άκεζε ηξνπνπνίεζε 
ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ππνβάιινληαο ηηο θαηάιιειεο αηηήζεηο θαη κειέηεο πξνο ην ΞΔΘΑ θαη 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ ιήςε ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο 
Δηαηξείαο.  
 
Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη έληνλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ ηεο 
ππνρξεψζεσλ, ην νπνίν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αδπλακία ηεο άκεζεο εθκεηάιιεπζεο 
ησλ αθηλήησλ ηεο θαη ηελ επηβνιή ζεκαληηθήο θνξνινγίαο επ΄απηψλ, θαζψο θαη ζηελ αδπλακία 
εμεχξεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ιφγσ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί  σο πξνο ηε 
ρνξήγεζε  ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία 
πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο € 3,96 
εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην  γ’ ηξίκελν ηνπ 2014.    
 
Πχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ, δελ πθίζηαηαη 
γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη 
ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.  
 

B5 Δάλ ν εθδφηεο είλαη 
κέινο νκίινπ, 
πεξηγξαθή ηνπ 
νκίινπ θαη ηεο ζέζεο 
πνπ θαηέρεη ζε 
απηφλ ν εθδφηεο. 

Θαηά ηελ 31.03.2014, ε Δηαηξεία ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Αλψλπκε Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ, Αθηλήησλ, Θαηαζθεπψλ» 
(εθεμήο ε «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.») κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο 
εηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 23,97% ησλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ κεηά ςήθνπ. 
 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. είλαη ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αθηλήησλ, νη 
θαηαζθεπέο παληφο είδνπο, ε εθκεηάιιεπζε απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ, ε θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε 
εηαηξείεο κε ζπλαθή αληηθείκελα. 
 
Ν φκηινο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. έρεη ζεκαληηθή, εμεηδηθεπκέλε παξνπζία ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ 
ελέξγεηα θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ κε ηζρπξή θεθαιαηαθή 
βάζε. Δπίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ιαηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζην βηνκεραληθφ 
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ηνκέα κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 
δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα, ζηε 
Κέζε Αλαηνιή, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Βφξεην Ακεξηθή. 
 

Β6 

- Πην βαζκφ πνπ 
είλαη γλσζηφ ζηνλ 
εθδφηε, ην φλνκα 
θάζε πξνζψπνπ ην 
νπνίν θαηέρεη, άκεζα 
ή έκκεζα,  πνζνζηφ 
ηνπ θεθαιαίνπ ή 
ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ ηνπ εθδφηε 
πνπ πξέπεη λα 
θνηλνπνηείηαη 
δπλάκεη ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο ηνπ 
εθδφηε, θαζψο θαη 
ην χςνο ηεο 
ζπκκεηνρήο πνπ 
θαηέρεη ην πξφζσπν 
απηφ. 
- Γηεπθξηλίδεηαη εάλ 
νη θχξηνη κέηνρνη ηνπ 
εθδφηε θαηέρνπλ 
δηαθνξεηηθά 
δηθαηψκαηα ςήθνπ, 
εθφζνλ ππάξρνπλ.  
- Λα αλαθεξζεί εάλ 
θαη απφ πνηνλ ν 
εθδφηεο θαηέρεηαη ή 
ειέγρεηαη, άκεζα ή 
έκκεζα, ζην βαζκφ 
πνπ ν εθδφηεο 
γλσξίδεη ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο, θαη λα 
πεξηγξαθεί ε θχζε 
απηνχ ηνπ ειέγρνπ. 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο  18.07.2014, δηακνξθψλεηαη 
σο αθνινχζσο : 
 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ 

Κέηνρνο Αξηζκόο κεηνρώλ  

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1)  

% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ 
δηθαησκάησλ 

ςήθνπ (1) 

ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 
ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ 791.299 791.299 23,97% 

ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 712.280 712.280 21,58% 

INTRAPAR A.E.* 708.149 708.149 21,45% 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% 1.088.961 1.088.961 33,00% 

Πύλνιν 3.300.689 3.300.689 100,00% 

  
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. 
 (1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007.  
*Έκκεζεο Ππκκεηνρέο: 708.149 δηθαηψκαηα ςήθνπ (άκεζα: 0, έκκεζα : 708.149) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 21,45% 
ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηέρεη ν  θ. Πσθξάηεο Θφθθαιεο, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαηά πνζνζηφ 
90% εηαηξείαο «IΛTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.  
 
Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ κεηνρψλ 
ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ηεο εηαηξείαο «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.», ηνπ θ. Τπράξε Πηαχξνπ 
θαη ηεο εηαηξείαο «INTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ A.E.», 
νχηε γλσξίδεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζε γεληθή 
ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ 
δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ.  
 
Πεκεηψλεηαη φηη ε INTRAPAR A.E. έρεη ζπζηήζεη ηελ 12.03.2013 ελέρπξν επί 708.149 κεηνρψλ 
ηεο Δηαηξείαο ππέξ ηεο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. ελψ δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα 
βάξε επί ησλ ινηπψλ  κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα 
ςήθνπ ησλ αλσηέξσ 708.149 κεηνρψλ θαηέρεη ν θ.Πσθξάηεο Θφθθαιεο κέζσ ηεο ειεγρφκελεο 
θαηά πνζνζηφ 90% εηαηξείαο «IΛTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ 
ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ».  
 
Πην βαζκφ πνπ ε Δηαηξεία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο,  
δελ αζθείηαη κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, πξνο δηαζθάιηζε δε απηνχ ε Δηαηξεία ηεξεί φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κεραληζκνχο. 
 
Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή 
ζα κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν 
ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δελ γλσξίδεη  ηελ χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ κεηφρσλ ηεο 
πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ’ απηήο.  
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B7 Δπηιεγκέλεο 
ηζηνξηθέο θχξηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
εθδφηε, νη νπνίεο 
παξέρνληαη γηα θάζε 
νηθνλνκηθή ρξήζε 
ηεο πεξηφδνπ πνπ 
θαιχπηνπλ νη 
ηζηνξηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη γηα 
θάζε κεηαγελέζηεξε 
ελδηάκεζε 
νηθνλνκηθή πεξίνδν 
πνπ ζπλνδεχεηαη 
απφ ζπγθξηηηθά 
ζηνηρεία πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηελ 
ίδηα πεξίνδν ηεο 
πξνεγνχκελεο 
ρξήζεο· ε ππνβνιή 
σζηφζν ησλ 
ηζνινγηζκψλ ηέινπο 
ρξήζεσο είλαη 
αξθεηή γηα λα 
πιεξνχηαη ε 
απαίηεζε πεξί 
ζπγθξίζηκσλ 
πιεξνθνξηψλ απφ 
ηνλ ηζνινγηζκφ. 
Απηφ πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ 
αθεγεκαηηθή 
πεξηγξαθή ηεο 
ζεκαληηθήο αιιαγήο 
ζηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηνπ 
εθδφηε θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ 
εθκεηάιιεπζεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ή κεηά 
ηελ πεξίνδν πνπ 
θαιχπηνπλ νη 
ηζηνξηθέο θχξηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο 

Δπηιεγκέλα ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 
παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 
Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ - -

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 18 19

Κηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 18 19

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ (2.054) (673)

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ (2.517) (1.028)

Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (2.939) (1.019)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 (2.653)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (2.939) (3.672)

Θαηαλέκνληαη ζε:

Κεηφρνπο Δηαηξείαο (2.939) (1.019)

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  

Θέξδε /(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή- βαζηθά(ζε €) (0,8905) (0,3088)

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) (2.046) (664)  
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ 
Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ψζεζαλ ηελ 
ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ κφλν κέζσ ησλ 
εθκηζζψζεσλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ.    
 
Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ € 19 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ζε € 18 ρηι. ηε ρξήζε 2013 
νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ εθκηζζψζεηο επελδπηηθψλ αθηλήησλ.  
   
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
δηεπξχλζεθαλ  ζε  € 2.046 ρηι. ηελ ρξήζε 2013 απφ € 664 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ιφγσ ηεο 
δηεχξπλζεο ησλ «Ινηπψλ εζφδσλ /(εμφδσλ)» απφ € 355 ρηι. ην 2012 ζε € 1.630 ρηι. ην 2013 
πνπ αθνξνχλ θπξίσο ιεμηπξφζεζκν θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο € 623 ρηι., πξνζαπμήζεηο 
ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ινηπνχο θφξνπο πνζνχ € 268 ρηι.ηελ απνδεκίσζε ιχζεο 
εξγνιαβηθνχ ζπκβνιαίνπ αλάιεςεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο 
αθηλήηνπ «Ξαιαηά Αγνξά Τπρηθνχ» κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πνζνχ € 500 ρηι.,θαη ηελ 
πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο αθηλήηνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Απνζέκαηα πνζνχ € 295 ρηι.. 
 

Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 2.939 ρηι. έλαληη € 1.019  ρηι. 
ηε ρξήζε 2012 θαη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ δηεχξπλζε θπξίσο ησλ «Ινηπψλ εζφδσλ/(εμφδσλ)» 
πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ θαη ηελ αχμεζε ησλ θφξσλ απφ € 9 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ζε € 422 ρηι. 
ην 2013, ιφγσ αχμεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%.  

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ησλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ηεο 
31.12.2012 θαη 31.12.2013: 
 



 

 9 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο

ζε ρηι. € 31.12.2013 31.12.2012

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 875 883

Δπελδπηηθά αθίλεηα 63 63

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 10.399 10.399

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2 112

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 11.339 11.457

Απνζέκαηα 5.286 5.581

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο*** 396 435

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα 25 1

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 5.707 6.017

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 17.046 17.474

Κεηνρηθφ θεθάιαην 1.155 1.155

Ινηπά ζηνηρεία  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ**** 4.088 7.027

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 5.243 8.182

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο - -

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 5.243 8.182

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.271 2.849

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 279 128

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 3.550 2.977

Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη 4.500 4.798

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο****** 3.753 1.517

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 8.253 6.315

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 11.803 9.292

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 17.046 17.474  
 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, «Ππκκεηνρέο ζε 
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο», «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο», θαη «Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «πέξ ην άξηην», «Απνζεκαηηθά» 
θαη «Απνηειέζκαηα εηο λένλ». 
***** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνβιέςεηο γηα 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο», «Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» θαη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». 
****** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνκεζεπηέο», 
«Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ»,  θαη ―Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο».  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ 
Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ρα επελδπηηθά αθίλεηα χςνπο € 63 ρηι ηελ 31.12.2013 δηεθδηθνχληαη απφ ηξίηνπο ή ηεινχλ ππφ 
απαιινηξίσζε. Ρα ελ ιφγσ αθίλεηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο έσο φηνπ δηεπζεηεζεί 
νξηζηηθά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. 
 
Νη «Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» αθνξά ηεο ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά 10% ζην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηξηψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο 
αθηλήησλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηξία αθίλεηα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 150 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Ιαπξίνπ. Ππγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία θαηέρεη ην 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ κε ηελ επσλπκία ―EUROTERRA Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΑΘΗΛΖΡΥΛ‖, ―REBIKAT Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ‖ θαη ―ΑBIES Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΊΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ‖ κε αμία ηελ 31.12.2014 € 8.879 ρηι., € 879 ρηι. θαη € 641 ρηι. αληίζηνηρα.  
Πηα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ηα αθίλεηα, α) Νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Ξ. Ληξβάλα 
1 & Σαιεπά  ζην Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ, β) Κεδνλέηα Γ΄ επί ηεο νδνχ Ξεξζέσο 1-3 ζην Γήκν  
Φηινζέεο- Τπρηθνχ εκβαδνχ πνπ  αλήθεη θαηά 50% ζηελ Δηαηξεία. Θακία πξνζζήθε δελ έρεη γίλεη 
ζηα ελ ιφγσ αθίλεηα θαηά ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε 
(Κάξηηνο 2014) ηεο Geoaxis Property & Valuation Services ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ (α) 
αλέξρεηαη ζε € 4.286 ρηι. θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ, επεηδή ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά ην πνζφ ησλ € 295 
ρηι. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε (Κάξηηνο 2014) ηεο Geoaxis Property & Valuation 
Services ε εχινγε αμία ηνπ 50% ηνπ αθηλήηνπ (β) αλέξρεηαη ζε € 1.258 ρηι.. 
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Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, πνζνχ € 1 εθαη., δελ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή 
ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία πξφβιεςε απνκείσζεο.  
 
Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ ηελ 31.12.2013 ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2012 ιφγσ 
ησλ πςειψλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ εηο λένλ. 
 
Ζ αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο» απφ € 2.849 ρηι. ηελ 
31.12.2012 ζε € 3.271 ρηι. ηελ 31.12.2013 νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 
απφ 20% ζε 26%. 
 
Ζ κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη» νθείιεηαη ζηελ πιεξσκή 
πνζνχ € 298 ρηι. κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2013 πνπ αθνξά ιεμηπξφζεζκνπο ηφθνπο ηνπ 
νκνινγηαθνχ δαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.500 ρηι.   
 
Ζ αχμεζε ησλ «Ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ» νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 
«πνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη ηέιε» θαηά € 908 ρηι., ησλ «Ξξνθαηαβνιψλ πειαηψλ»  θαηά € 
531 ρηι. θαη ησλ «Ινηπψλ ππνρξεψζεσλ» θαηά € 337 ρηι.. Πεκεηψλεηαη φηη  ην πνζφ ησλ  € 908 
ρηι., ήηαλ ιεμηπξφζεζκν θαη αθνξνχζε ηνλ ΦΑΞ 2012 θαη θνξνινγηθέο  πξνζαπμήζεηο  (€ 893  
ρηι.)  θαζψο θαη ην  ΔΔΡΖΓΔ 2012 (€ 15 ρηι.).  Ρα παξαπάλσ πνζά έρνπλ  εμνθιεζεί ην Κάξηην 
2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζφ ηνπ ΦΑΞ 2012 πιεξψζεθε απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ ήδε 
θαηαβάιεη έλαληη ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νη κέηνρνη ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR 
Α.Δ..  
 
Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο   ζηηο 
ρξήζεηο 2012 θαη 2013: 
 

Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (68) (36) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (34) (14) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 126 0 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 24 (50) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 1 51 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25 1 

  
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ 
Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ θαζαξή αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθε ζε € 
24 ρηι. έλαληη  κείσζε € 50 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2012. 
 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο γηα ην 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 25 ρηι. 
έλαληη € 1 ρηι. γηα ην 2012. 

 
Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2013 αλήιζαλ ζε € 126 
ρηι. έλαληη € 0 ρηι. ην 2012. Νη εηζξνέο ην 2013 νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 
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Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ

ζε ρηι. € 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013

Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 0

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 4 4

Κηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 4 4

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ (280) (170)

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ (361) (244)

Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (360) (546)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (360) (546)

Θαηαλέκνληαη ζε:

Κεηφρνπο Δηαηξείαο (360) (546)

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  

Θέξδε /(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή- βαζηθά(ζε €) (0,1092) (0,1654)

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) (278) (168)  
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ 
θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή 
 

H Δηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 δελ πξνέβε ζηελ πψιεζε θάπνηνπ εθ ησλ αθηλήησλ 
ηεο θαη σο ηνχηνπ ηα κφλα έζνδα αθνξνχλ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ  απφ ηελ εθκίζζσζε ελφο 
εθ ησλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ.    
 
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
δηεπξχλζεθαλ  ζε  € 278 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 απφ € 168 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-
31.03.2013 θπξίσο ιφγσ ησλ πξνζαπμήζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο.  
 
Νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο κεηψζεθαλ ζε  € 360 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014  απφ € 546 ρηι. 
ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2013 ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1.1-
31.03.2013 κε απμεκέλνπο θφξνπο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% 
ζε 26% .  
 
ζε ρηι. € 31.03.2014 31.12.2013

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 875 875

Δπελδπηηθά αθίλεηα 63 63

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 10.399 10.399

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2 2

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 11.339 11.339

Απνζέκαηα 5.286 5.286

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο*** 694 396

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα 116 25

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 6.096 5.707

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 17.435 17.046

Κεηνρηθφ θεθάιαην 1.155 1.155

Ινηπά ζηνηρεία  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ**** 3.728 4.088

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.883 5.243

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο - -

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.883 5.243

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.271 3.271

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 281 279

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 3.552 3.550

Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη 4.500 4.500

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο****** 4.500 3.753

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 9.000 8.253

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 12.552 11.803

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 17.435 17.046  
 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο  «Ππκκεηνρέο ζε 
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ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο», «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο», θαη «Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «πέξ ην άξηην», «Απνζεκαηηθά» 
θαη «Απνηειέζκαηα εηο λένλ». 
***** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνβιέςεηο γηα 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο», «Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» θαη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». 
****** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνκεζεπηέο», 
«Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ»,  θαη «―Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ 
θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ αχμεζε ησλ «Ξειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ» νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 
πξνθαηαβνιψλ θφξσλ ιφγσ απαίηεζεο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνξξέεη απφ 
πξνζθπγή πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη κε ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεηεί λα επηζηξαθεί λνκηκνηφθσο θαη 
αρξεσζηήησο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνζνχ € 297 ρηι. αλαθνξηθά κε ηα ππφ απαιινηξίσζε 
αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο.  
 
Ζ αχμεζε ησλ «Ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ» νθείιεηαη θπξίσο ζε ηφθνπο δαλείσλ 
θαη ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» 
πεξηιακβάλνληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 2013 πιένλ πξνζαπμήζεσλ 

ζπλ. πνζνχ €  747 ρηι. πεξίπνπ. 
 
Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο ηελ 
πεξίνδν 1.1-31.03.2014. 
 

     

ζe ρηι. € 
1.1-

31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (907) (4) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 0 0 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ) 999 4 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 92 0 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 25 1 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 117 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ 
θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
 

Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά  ηελ πεξίνδν 1.1-31.2014 αλήιζαλ 
ζε € 907 ρηι. έλαληη € 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ αχμεζε ησλ εθξνψλ νθείιεηαη 
θπξίσο ζηε  δηεχξπλζε ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ 
αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ιφγσ απαίηεζεο επηζηξνθήο θφξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζηελ 
κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 
 
Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.2014 
αλήιζαλ ζε € 999 ρηι. έλαληη € 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ αχμεζε ησλ εηζξνψλ 
ην 2014 νθείιεηαη ζηηο πξνθαηαβνιέο ησλ κεηφρσλ ΓΔΘ-ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR έλαληη ηεο 
παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
B8 

 
 
 
 
 
 
Νη επηιεγκέλεο 
θχξηεο άηππεο (pro 
forma) 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνπλ 

 
 
 
 
 
 
Γε ζπληξέρεη 
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ζαθή αλαθνξά ζην 
γεγνλφο φηη ιφγσ 
ηεο θχζεο ηνπο, νη 
άηππεο (pro forma) 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο 
αθνξνχλ κηα 
ππνζεηηθή 
θαηάζηαζε θαη, σο 
εθ ηνχηνπ, δελ 
αληηθαηνπηξίδνπλ 
ηελ πξαγκαηηθή 
ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ζέζε ή ηα 
απνηειέζκαηα ηεο 
εηαηξείαο. 

B9 ηαλ γίλεηαη 
πξφβιεςε ή 
εθηίκεζε θεξδψλ, 
δειψλεηαη ην πνζφ. 

Γε ζπληξέρεη 

B10 Ξεξηγξαθή ηεο 
θχζεο ηπρφλ 
επηθπιάμεσλ ζηελ 
έθζεζε ειέγρνπ γηα 
ηηο ηζηνξηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο  

Πηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ Δηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
γηα ηε ρξήζε 2013, πεξηιακβάλεηαη ην θάησζη ζέκα έκθαζεο: 
  
«Θέκα έκθαζεο. 
 
Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2 
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα εμήο: 
 
Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δεκίεο, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Απηέο νη 
ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή 
ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθφζνλ δελ 
ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο 
ξεπζηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ζε θεθάιαην θίλεζεο.» 
 
Πηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ Δηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
γηα ηε ρξήζε 2012, πεξηιακβάλεηαη ην θάησζη ζέκα έκθαζεο: 
  
«Θέκα έκθαζεο. 
 
Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δεκίεο, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ, ηφθσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη 
ινηπψλ ππνρξεψζεσλ. Απηέο νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο 
πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθφζνλ δελ ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε 
βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο ξεπζηφηεηαο. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζεκείσζε 2 ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2012, δειψλεη θαη πεξηγξάθεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 
πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.» 
 
 

B11 Δάλ ην θεθάιαην 
θίλεζεο ηνπ εθδφηε 
δελ επαξθεί γηα ηηο 
ηξέρνπζεο 
απαηηήζεηο ηνπ 
εθδφηε πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζεί 
επεμήγεζε. 

 
Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην 
θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  γηα ηνπο 
επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο € 3,7 
εθαη. πεξίπνπ. 
 
Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο 
γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη 
πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο € 3,96 
εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην γ΄ηξίκελν ηνπ 2014. Απφ ηα θεθάιαηα πνπ 
ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Αχμεζε, πνζφ χςνπο € 994 ρηι. έρεη δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή 
ηνπ ΦΑΞ 2012, ησλ ηφθσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ. Ρν ελ ιφγσ πνζφ έρεη  πξνέιζεη απφ θαηαβνιέο  έλαληη ηεο αχμεζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ € 1 εθαη. απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR A.Δ.. 
Ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ ηα αλσηέξσ, νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ Αχμεζε αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ 
ζε € 2,97 εθαη. 
 
Πην πιαίζην ηεο σο άλσ αχμεζεο, ε «ΓΔΘ - ΡΔΟΛΑ Α.Δ» , ε INTRAPAR A.E. θαη ν θ. Πηαχξνο 
Τπράξεο, σο βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δειψζεη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ 
Αχμεζε, αζθψληαο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Δπίζεο, νη παξαπάλσ 
δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 21.07.2014, θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ 21.03.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ε εηαηξεία «INTRAPAR-Δηαηξεία 
Δπελδχζεσλ, Ππλαιιαγψλ & Ππκκεηνρψλ Α.Δ» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 1.046.000 
πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 418.400, ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» γηα 
1.170.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 468.000 θαη ν θ. Πηαχξνο 
Τπράξεο γηα 1.055.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 422.000 κε ζηφρν 
ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο.      
 
Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ € 0,7 εθαη. πεξίπνπ, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο 
θάησζη ελέξγεηεο: 
  

 Γηα ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λέα εθθαζάξηζε, απφ ηε θνξνινγηθή 
δηνίθεζε απφ ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεησκέλα πνζά θφξνπ, ε δηαθνξά 
ησλ νπνίσλ ζα ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά πνζά θφξνπ κε ελδερφκελν απνηέιεζκα ηε 
κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα απνπιεξσζεί απφ ηα 
θεθάιαηα ηεο αχμεζεο.   

 
 Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

ησλ πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην. Ρα θπξηφηεξα 
ζεκεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απηνχ ζρεδίνπ είλαη ε πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο 
ηεο θαηά 50%, ε πψιεζε κέξνπο ηεο έθηαζεο 3,6 ζηξεκκάησλ, πινπνηψληαο κέξνο ηεο 
απφ 09.11.2012 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο  Γεληθήο  Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ηέινο  
ε εθκίζζσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο.  

 
Πε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζνπλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο, ε Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο 
ιχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ελδεηθηηθά ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα πξνζθχγεη ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ.  
 
Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο νη 
ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε θεθάιαην θίλεζεο, 
ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα 
απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 
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Δλόηεηα Γ – Θηλεηέο αμίεο Ξαξαξηήκαηα 

Γ1 Ξεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη 
ηεο θαηεγνξίαο ησλ 
θηλεηψλ αμηψλ πνπ 
πξνζθέξνληαη ή/θαη 
εηζάγνληαη πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ 
αλαγλψξηζεο θηλεηψλ 
αμηψλ.  

Νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά 
ςήθνπ κεηνρέο, δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Θχξηα Αγνξά  ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 
(Θιάδνο Θαηαζθεπήο, Αλάπηπμεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Αθηλήησλ) θαη έρνπλ εθδνζεί βάζεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ν θσδηθφο ISIN (International Security Identification Λumber) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο 
Δηαηξείαο είλαη GRS070083001 θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ΘΔΘΟ ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα θαη KEKR ζηελ αγγιηθή γιψζζα.   

Γ2 Λφκηζκα ζην νπνίν είλαη 
εθθξαζκέλεο νη θηλεηέο 
αμίεο. 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Δπξψ. 

Γ3 Ν αξηζκφο κεηνρψλ πνπ 
εθδφζεθαλ θαη έρνπλ 
νινζρεξψο εμνθιεζεί, θαη 
ησλ κεηνρψλ πνπ 
εθδφζεθαλ αιιά δελ έρνπλ 
εμνθιεζεί. Ζ νλνκαζηηθή 
αμία αλά κεηνρή, ή 
αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο 
φηη νη κεηνρέο δελ έρνπλ 
νλνκαζηηθή αμία. 

Ρν θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλήξρεην ζε € 1.155.241,15 δηαηξνχκελν ζε 

3.300.689 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,35 εθάζηε. 
 
Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ παξνχζα αχμεζε, ζε 
πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο απηήο, ζα αλέξρεηαη ζε € 4.620.964,60 δηεξεκέλν ζε 
13.202.756 θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,35 
εθάζηε. 

Γ4 Ξεξηγξαθή ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο θηλεηέο 
αμίεο. 

Θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
απφ ην Λφκν Θ.Λ.2190/1920. Γεδνκέλνπ, φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο 
ζην Σ.Α. ηζρχεη ε ζρεηηθή πεξί ρξεκαηηζηεξίνπ λνκνζεζία. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο 
κεηνρήο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο 
πεξηνξηζκφ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ 
απφ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ 
Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 

Γ5 Ξεξηγξαθή ηπρφλ 
πεξηνξηζκψλ ζηελ 
ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ 
θηλεηψλ αμηψλ. 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο 
θαη δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε 
δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα θαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ ησλ 

708.149 κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε INTRAPAR A.E. επί ησλ νπνίσλ έρεη 
ζπζηαζεί ελέρπξν ηελ 12.03.2013 ππέξ ηεο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ.. 

Γ6 Αλαθνξά ηνπ θαηά πφζν νη 
πξνζθεξφκελεο θηλεηέο 
αμίεο απνηεινχλ ή ζα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζε 
ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ηεο 
ηαπηφηεηαο φισλ ησλ 
ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, 
ζηηο νπνίεο νη θηλεηέο αμίεο 
απνηεινχλ ή πξφθεηηαη λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο. 

Νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απνθιεηζηηθά ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Θχξηα Αγνξά.  

Γ7 Ξεξηγξαθή ηεο 
κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

Θαηά ηηο ρξήζεηο 2012-2013 δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ 
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ παξειζνπζψλ εηψλ. Ζ Δηαηξεία δε δχλαηαη λα δηαζθαιίδεη ηε 

δηαλνκή θεξδψλ ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε. 
 
Δπηπιένλ, ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ζεζκηθνί, αλάγθεο γηα 
ξεπζηφηεηα, θνξνινγηθνί θαη άιινη λνκηθνί ιφγνη. 
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Δλόηεηα Γ — Θίλδπλνη 
Γ1 Θχξηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο 
βαζηθνχο θηλδχλνπο 
πνπ αθνξνχλ εηδηθά 
ζηνλ εθδφηε ή ζηνλ 
ηνκέα 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

Α. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηελ Διιάδα 
 

 Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

 Ρν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο δηεθδηθείηαη απφ ηξίηνπο ή 
ηειεί ππφ απαιινηξίσζε.Ρπρφλ αξλεηηθή έθβαζε ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ην Γήκν Φηινζέεο - Τπρηθνχ, δχλαηαη λα επεξεάζεη  
δπζκελψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 
Δηαηξείαο.  

 Δλδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο απφ ηελ Δπξσδψλε ή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 
κεηάβαζε ζε εζληθφ λφκηζκα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο ην ΑΔΞ ηεο 
ρψξαο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σ.Α. Ζ 

ππνηίκεζε ηνπ λένπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη λα 
επεξεάζεη αληίζηνηρα αξλεηηθά ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
θαη αμηψλ. 

 Ζ αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ Διιεληθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε έρεη θαη είλαη πηζαλφ 
λα ζπλερίζεη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα 
ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηφζν ζηε δπλαηφηεηα ηεο 
Δηαηξείαο λα αληιήζεη θεθάιαηα, είηε κέζσ δαλεηζκνχ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, φζν θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη 
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 
ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο . 

 Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο 
απνηειέζκαηα, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ γεγνλφηα εθηφο ειέγρνπ ηεο 
φπσο  πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

 Ζ Δηαηξεία ελδέρεηαη λα έρεη έρεη λέεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 
νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
Δηαηξείαο. 

 Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθκηζζψζεη ηνπο κε κηζζσκέλνπο (θελνχο) 

ρψξνπο έγθαηξα ή λα ηνπο εθκηζζψζεη κε ειθπζηηθνχο φξνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο απφδνζε. 

 Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ απμήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξείαο. Ρέηνηνπ 
είδνπο απμήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. 

 Ζ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ηελ θαηαζηήζεη 
επάισηε ζε αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζηελ 
πεξηνρή ησλ Αζελψλ. 

 Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε δπζκελείο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ζηελ 
εξκελεία απηήο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπκζελψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 
θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.Νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ηεο Δηαηξείαο ζα 
κπνξνχζαλ λα ακθηζβεηεζνχλ βάζεη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

 Ρα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ 
θαλνληζηηθέο αιιαγέο θαη λένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 
ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρσξνηαμία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Ρα αλαζθάιηζηα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ππνζηνχλ πιηθνηερληθέο δεκηέο ιφγσ 
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (φπσο ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο) θαη ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ θη άιισλ πξάμεσλ βίαο (φπσο εκπξεζκνχο θαη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο), πνπ 
νδεγνχλ ζε δεκίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο κηζζσκάησλ) κε απνηέιεζκα λα 
επεξεαζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 

  Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε  ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο 
ξεπζηφηεηαο, θίλδπλνο εχινγεο αμίαο,  θίλδπλνο ηηκψλ, θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη θίλδπλνο 
Αγνξάο. 

 Πχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην ε πψιεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζηελ Δηαηξεία κπνξεί λα 
αθπξσζεί, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 

 Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζην θίλδπλν λα κελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή επηηεπρζνχλ κεξηθψο 
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νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο. Πηελ πεξίπησζε απηή, 
ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θάιπςε ηνπ αλνίγκαηνο 
ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζην θεθάιαην θίλεζήο ηεο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο  

 Νη βαζηθνί κέηνρνη αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Δηαηξεία. 
 Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. Ζ πιεξσκή 
κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ ε 
Δηαηξεία ζα εκθαλίδεη ζε θάζε κειινληηθή ρξήζε θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θεθαιαηαθήο ηεο θαηάζηαζεο. Ππλεπψο δε κπνξεί λα δνζεί θακία 
δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πφηε ε Δηαηξεία ζα δχλαηαη λα δηαλείκεη κέξηζκα. 

Γ3 Θχξηεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνπο 
βαζηθνχο θηλδχλνπο 
πνπ αθνξνχλ εηδηθά 
ζηηο θηλεηέο αμίεο. 

Β. Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο 
Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 
 

 Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθέο 
δηαθπκάλζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηνπο κεηφρνπο ηεο. 
 Ρν Σ.Α. παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα θαη είλαη πεξηζζφηεξν αζηαζέο απφ άιια 
κεγάια ρξεκαηηζηήξηα θαη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηε κειινληηθή 
ξεπζηφηεηα ηεο κεηνρήο ηεο ζηελ αγνξά. 
 Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα κεησζεί πξηλ ή κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. 
 Γελ ζα ππάξμεη απνδεκίσζε γηα ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνχλ ή δελ 
πσιεζνχλ κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο. 
 Κέηνρνη πνπ δελ ζα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνχλ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 
Δηαηξεία. 
 Ρα Γηθαηψκαηα Ξξνηίκεζεο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην Σ.Α. πξνο δηαπξαγκάηεπζε, αιιά 
δελ ππάξρεη δηαβεβαίσζε φηη ζα αλαπηπρζεί ζην Σ.Α. ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο γηα 
ηα ελ ιφγσ Γηθαηψκαηα. Αθφκε θη αλ αλαπηπρζεί ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο, ε ηηκή 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη αζηαζήο. 
 Ρπρφλ κειινληηθέο εθδφζεηο κεηνρψλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ 
κεηνρψλ ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ. 
 Ζ δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα είλαη ρακειή κεηά ηελ έλαξμε 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ 
Θεθαιαίνπ γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ έληαμε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 
ζηελ θαηεγνξία Σακειήο Γηαζπνξάο θαη ζπλεπψο λα επεξεάζεη νπζησδψο ηελ 
εκπνξεπζηκφηεηα ηεο κεηνρήο. 
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Δλόηεηα E – Ξξνζθνξά 
E1 Ρα ζπλνιηθά θαζαξά 

έζνδα θαη εθηίκεζε ησλ 
ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηεο 
έθδνζεο/ πξνζθνξάο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ θαη’ εθηίκεζε εμφδσλ 
πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ 
επελδπηή απφ ηνλ εθδφηε 
ή ηνλ πξνζθέξνληα. 

Ρα ζπλνιηθά αληιεζεζφκελα θεθάιαηα, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο 
εθηηκψληαη ζε € 3.961 ρηι. Νη δαπάλεο έθδνζεο εθηηκψληαη ζε € 115 ρηι. θαη ζα 
επηβαξχλνπλ ηελ Δηαηξεία. Ππλεπψο, δελ πθίζηαληαη δαπάλεο νη νπνίεο ζα 
επηβαξχλνπλ ηνλ Δπελδπηή. 
 

E2α Ιφγνη ηεο πξνζθνξάο θαη 
ηεο ρξήζεο ησλ εζφδσλ, 
εθηηκψκελν θαζαξφ πνζφ 
ησλ εζφδσλ. 

Ρα αληιεζεζφκελα θεθάιαηα χςνπο € 3.846 ρηι. κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ 
έθδνζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο 
Δηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 
 
Δηδηθφηεξα, ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, 
απνπιεξσκή κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο, πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ζε 
ηξίηνπο, θαζψο θαη ηελ θάιπςε θφζηνπο   αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ αθηλήησλ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Ρα θεθάιαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ αλακέλεηαη λα 
δηαηεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο αχμεζεο. 
 

E3 Ξεξηγξαθή ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηεο 
πξνζθνξάο. 

Κε ηελ απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα 
πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη ηελ έθδνζε έσο 9.902.067 λέσλ 
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ, κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, άπισλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο 
αμίαο  € 0,35 ε θαζεκία, ζε αλαινγία  ηξεηο (3) λέεο κεηνρέο  γηα θάζε κία (1) 
πθηζηάκελε κεηνρή  (ζην εμήο, νη «Λέεο Κεηνρέο»). 
 
Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ 21.07.2014 ζπλεδξίαζε ηνπ, φπσο 
εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 21.03.2014, απνθάζηζε 
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζε € 0,40 αλά κεηνρή. Ζ 
Ρηκή Γηάζεζεο δχλαηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ 
πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνλ ρξφλν απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνηίκεζεο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 5.3.1.2. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. 
 
Θαηά ζπλέπεηα, ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ δχλαηαη λα αληιεζνχλ απφ ηελ 
Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ζα αλέιζεη έσο 
ην πνζφ ησλ €  3.960.826,80. 
 

E4 Ξεξηγξαθή ηπρφλ 
ζπκθεξφλησλ πνπ 
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 
έθδνζε/ πξνζθνξά, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπγθξνπφκελσλ 
ζπκθεξφλησλ. 

Δμ’ φζσλ γλσξίδεη ε Δηαηξεία, δελ πθίζηαληαη ζπκθέξνληα ησλ θπζηθψλ θαη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθείκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 
θεθαιαίνπ νχηε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο κε απηψλ ησλ σο 
άλσ πξνζψπσλ πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έθδνζε. 

E5 λνκα ηνπ πξνζψπνπ ή 
ηεο νληφηεηαο πνπ 
πξνζθέξεηαη λα πσιήζεη 
ηελ θηλεηή αμία. 
Ππκθσλίεο ππνρξεσηηθήο 
δηαθξάηεζεο: 
ελδηαθεξφκελα κέξε· θαη 
πεξίνδνο ππνρξεσηηθήο 
δηαθξάηεζεο. 

 
Ζ εηαηξεία «INTRAPAR- ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ 
Α.Δ.», σο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4.1.4.1.4, 
παξ. 1 (ε)  ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α., κε ηελ απφ 17 Καξηίνπ 2014 επηζηνιή ηεο, 
γλσζηνπνίεζε ζηελ απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
απηήο, φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία: 
 
i) έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ  λενθδνζεζνκέλσλ 
κεηνρψλ θαη ii) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ  ελ ιφγσ κεηνρψλ ζην Σ.Α.  
 
Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «INTRAPAR-ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & 
ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ.» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 1.046.000 πξφζζεηεο λέεο 
κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 418.400. 
  
Ζ εηαηξεία ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.», σο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 4.1.4.1.4, παξ. 1 (ε)  ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α., κε ηελ απφ 14 
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Καξηίνπ 2014 επηζηνιή ηεο, γλσζηνπνίεζε ζηελ απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απηήο, φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θαη ηελ 
εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ θαζψο θαη λα δηαθξαηήζεη ηηο 
λέεο κεηνρέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε 
δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο.  Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» πξνηίζεηαη λα 
πξνεγγξαθεί γηα 1.170.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 
468.000 
 
Δπηπιένλ, ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, ν νπνίνο θαηέρεη πνζνζηφ 21,58% ηεο 
Δηαηξείαο, δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο 
ηνπ θαη λα πξνεγγξαθεί γηα 1.055.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε πνζφ € 422.000.      
 

E6 Ξνζφ θαη πνζνζηφ ηεο 
άκεζεο κείσζεο ηεο 
δηαζπνξάο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ πξνζθνξά. Δάλ ε 
πξνζθνξά εγγξαθήο 
γίλεηαη ζε πθηζηάκελνπο 
κεηφρνπο, λα αλαθεξζεί 
ην πνζφ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο άκεζεο κείσζεο ηεο 
δηαζπνξάο εάλ νη κέηνρνη 
απηνί δελ εγγξάςνπλ ηε 
λέα πξνζθνξά. 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 18.07.2014 θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη φινη νη 
πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα αζθήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο. 
Πεκεηψλεηαη φηη σο επελδπηηθφ θνηλφ λννχληαη νη επελδπηέο, πνπ θαηά ηελ  
18.07.2014 θαηείραλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Δηαηξείαο. 
 

Πηνηρεία Κεηόρνπ

Αξ. Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ 

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) Αξηζκόο Κεηνρώλ

Αξ. Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ 

% επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1)

ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 791.299 23,97% 3.165.196 3.165.196 23,97%

ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 712.280 21,58% 2.849.120 2.849.120 21,58%

INTRAPAR A.E. 708.149 21,45% 2.832.596 2.832.596 21,45%

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% 1.088.961 33,00% 4.355.844 4.355.844 33,00%

Πύλνιν 3.300.689 100,00% 13.202.756 13.202.756 100,00%

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ (18.07.2014)

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ (Πελάξην πιήξνπο 

ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ)

3.300.689

Αξηζκόο Κεηνρώλ

791.299

712.280

708.149

1.088.961

 
(1) Πχκθσλα κε ην Λφκν 3556/2007 

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 18.07.2014 θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη κφλν ε 
«ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.» ε INTRAPAR ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & 
ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ A.E. θαη ν θ.Πηαχξνο Τπράξεο ζα αζθήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα 
δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνεγγξαθέο ζχκθσλα κε 
ηηο δειψζεηο ηνπο (βι. ελφηεηα 4.5 «Γήισζε Βαζηθψλ Κεηφρσλ»). 

 

Πηνηρεία Κεηόρνπ

Αξ. Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ 

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) Αξηζκόο Κεηνρώλ

Αξ. Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ 

% επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1)

ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 791.299 23,97% 3.165.196 3.165.196 40,58%

ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 712.280 21,58% 712.280 712.280 9,13%

INTRAPAR A.E. 708.149 21,45% 2.832.596 2.832.596 36,32%

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% 1.088.961 33,00% 1.088.961 1.088.961 13,96%

Πύλνιν 3.300.689 100,00% 7.799.033 7.799.033 100,00%

708.149

1.088.961

3.300.689

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ (18.07.2014)

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ (Πελάξην κεξηθήο 

θάιπςεο)

Αξηζκόο Κεηνρώλ

791.299

712.280

 
(1) Πχκθσλα κε ην Λφκν 3556/2007 

 
Πεκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ ζελάξηα είλαη ππνζεηηθά θαη βαζίδνληαη ζε 
παξαδνρέο πνπ πηζαλφηαηα λα κελ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα 
νπνηαδήπνηε αιιαγή, ζα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, 
φπσο πξνβιέπεηαη. 
 

E7 Δθηηκψκελα έμνδα πνπ 
ρξεψλνληαη ζηνλ 
επελδπηή απφ ηνλ εθδφηε 
ή ηνλ πξνζθέξνληα. 

Γελ ζπληξέρεη 
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2. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ 
 

Ζ επέλδπζε ζηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ. Καδί κε ηηο 
ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη δπλεηηθνί επελδπηέο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, πξηλ επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο 

κεηνρέο. Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ε Δηαηξεία, ε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο 

θαη νπζησδψο θαη, αλάινγα, κπνξεί λα ζεκεησζεί πηψζε ζηελ αμία θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ θνηλψλ 
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο νπνηαζδήπνηε 

επέλδπζεο ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κπνξεί λα 

κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία. Ξξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ 
επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη ηέινο φηη ε ζεηξά παξάζεζεο ησλ θηλδχλσλ δελ 
παξαπέκπεη ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπο φζνλ αθνξά ζηε βαξχηεηα ή ζηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

θαζελφο απφ απηνχο. 
 

2.1 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Διιάδα 
 

Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηξερνπζώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηνπο επόκελνπο δώδεθα (12) κήλεο 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά 
φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο € 3,7 εθαη. πεξίπνπ. 

 
Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο 

ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο € 3,96 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί κέρξη ην γ΄ηξίκελν ηνπ 2014. Απφ ηα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Αχμεζε, 

πνζφ χςνπο € 994 ρηι. έρεη δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΑΞ 2012, ησλ ηφθσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ θαη εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ελ ιφγσ πνζφ έρεη  πξνέιζεη απφ θαηαβνιέο  

έλαληη ηεο αχμεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1 εθαη. απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 

θαη INTRAPAR A.Δ.. Ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ ηα αλσηέξσ, νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ Αχμεζε αλακέλεηαη λα 
αλέιζνπλ ζε € 2,97 εθαη. 

 
Πην πιαίζην ηεο σο άλσ αχμεζεο, ε «ΓΔΘ - ΡΔΟΛΑ Α.Δ» , ε INTRAPAR A.E. θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, σο 

βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δειψζεη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ Αχμεζε, αζθψληαο ηα 
δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Δπίζεο, νη παξαπάλσ δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 21.07.2014, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ 21.03.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ε εηαηξεία 

«INTRAPAR-Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, Ππλαιιαγψλ & Ππκκεηνρψλ Α.Δ» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 
1.046.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 418.400, ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» γηα 

1.170.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 468.000 θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο γηα 

1.055.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 422.000 κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηεο 
Αχμεζεο.      

 
Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ € 0,7 εθαη. πεξίπνπ, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο θάησζη 

ελέξγεηεο: 

  
 Γηα ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λέα εθθαζάξηζε, απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε απφ 

ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεησκέλα πνζά θφξνπ, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα 

ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά πνζά θφξνπ κε ελδερφκελν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ 
πνζνχ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα απνπιεξσζεί απφ ηα θεθάιαηα ηεο αχμεζεο.   
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 Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην. Ρα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ απηνχ ζρεδίνπ είλαη ε πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50%, ε 

πψιεζε κέξνπο ηεο έθηαζεο 3,6 ζηξεκκάησλ, πινπνηψληαο κέξνο ηεο απφ 09.11.2012 απφθαζε 
ηεο Έθηαθηεο  Γεληθήο  Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ηέινο  ε εθκίζζσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο.  

 
Πε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζνπλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο, ε Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ελδεηθηηθά ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα 
πξνζθχγεη ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ.  

 
Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο νη ινηπέο 

ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε θεθάιαην θίλεζεο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο 
ηεο Δηαηξείαο. 

 
Ρν ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο δηεθδηθείηαη από ηξίηνπο ή 

ηειεί ππό απαιινηξίσζε  

 
Ρν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο δηεθδηθείηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ην 

Γήκν Φηινζέεο - Τπρηθνχ ή ηειεί ππφ απαιινηξίσζε (βι. ζρεηηθή ελφηεηα 3.22 «Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο 
ππνζέζεηο»). Ρπρφλ αξλεηηθή έθβαζε ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη 

ην Γήκν Φηινζέεο - Τπρηθνχ, δχλαηαη λα επεξεάζεη  δπζκελψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο.  

 

Δλδερόκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο από ηελ Δπξσδώλε ή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κεηάβαζε 
ζε εζληθό λόκηζκα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη νπζησδώο δπζκελώο ην ΑΔΞ ηεο ρώξαο, ηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηελ αμία ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σ.Α. Ζ ππνηίκεζε ηνπ λένπ 
εζληθνύ λνκίζκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη λα επεξεάζεη αληίζηνηρα αξλεηηθά 

ηελ απνηίκεζε όισλ ησλ εγρώξησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ θαη αμηώλ 

 
Δλδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο απφ ηελ επξσδψλε αλακέλεηαη λα νδεγήζεη βξαρππξφζεζκα ζε ζεκαληηθή 

θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πησρεχζεηο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, αχμεζε ηεο 
αλεξγίαο θαη ελδερνκέλσο ίζσο θαη ζε δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο κε βαζηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. 

 
Σσξίο λα είλαη δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζεί κηα ηφζε ζεκαληηθή αιιαγή, είλαη βέβαην φηη ιφγσ δξαζηηθψλ 

κεηαβνιψλ πνπ ζα ππνζηεί ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο, ζα επεξεαζηνχλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά 
απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη ελδέρεηαη λα ππνηηκεζεί ζεκαληηθά ε αμία ησλ αθηλήησλ ηεο 

Δηαηξείαο αιιά θαη ησλ ζπκκεηνρψλ απηήο ελψ παξάιιεια ηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο ζην λέν εζληθφ λφκηζκα 
αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά αξλεηηθά απφ ηελ εθηηκψκελε έληαζε ηεο χθεζεο πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ηνπιάρηζηνλ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο κεηάβαζεο ζην λέν λφκηζκα. 

 
Πεκεηψλεηαη φηη ζε έλα ηέηνην απξφβιεπην θαζεζηψο δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία δηαβεβαίσζε γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο, ηεο επάξθεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 
θαη θπζηθά δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο ζην Σ.Α., ε νπνία ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηνλ βαζκφ ππνηίκεζεο ηνπ λένπ λνκίζκαηνο. 

 
Πε θάζε πεξίπησζε, ελδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο απφ ηελ επξσδψλε ή θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη κεηάβαζε ζε εζληθφ λφκηζκα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο αξλεηηθά ην ΑΔΞ ηεο ρψξαο 
θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαζψο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σ.Α. πνπ ζα εθθξάδεηαη 

πιένλ ζην εζληθφ ππνηηκεκέλν λφκηζκα. 
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Ζ αβεβαηόηεηα πνπ απνξξέεη από ηελ Διιεληθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε έρεη θαη είλαη πηζαλό λα 

ζπλερίζεη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζηα ιεηηνπξγηθά 
απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 

 
Πην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηεο Διιάδαο, εγθξίζεθε κία ζεηξά απφ κέηξα κε ζθνπφ 

ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Γελ κπνξεί λα βεβαησζεί ζε πνην βαζκφ ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ  

πξνγξακκάησλ απηψλ. Δλδερφκελε αδπλακία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπο θαη επίηεπμεο ησλ 
κεηαξξπζκηζηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηεξκαηηζκφ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα, θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν, ην νπνίν ζα 
απμήζεη ηνλ θίλδπλν επέιεπζεο δπζκελνχο πηζησηηθνχ γεγνλφηνο φζνλ αθνξά ζην δεκφζην ρξένο ηεο 

Διιάδνο. Θάζε ηέηνηνο θίλδπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Διιάδνο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
Διιάδνο λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο πηζαλέο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά, ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. 
 

Ζ πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηόζν ζηε δπλαηόηεηα ηεο 
Δηαηξείαο λα αληιήζεη θεθάιαηα, είηε κέζσ δαλεηζκνύ είηε κέζσ αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, όζν θαη ζην θόζηνο δαλεηζκνύ ηνπ. 

 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα πξέπεη λα πξνζθχγεη ζε επηπξφζζεην δαλεηζκφ ή θαη ζε λέα  αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ πξφζβαζή ηεο ζηα θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζρεδίνπ. ζνλ αθνξά ην δαλεηζκφ, ην χςνο θαη νη φξνη ηνπ ζα εμαξηψληαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εμαζθαιίζεη ην δαλεηζκφ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ηεο ξνψλ 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε δαλεηζηή. Δάλ θαηά θαηξνχο ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζεη θαηάιιειε ή επαξθή ρξεκαηνδφηεζε, κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πινπνίεζε ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην γεγνλφο πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα κέζσ δαλεηζκνχ ή κέζσ 

αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ, κεηαμχ άιισλ, ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο θαη ηηο πηέζεηο ηεο χθεζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηεί ε Διιεληθή 

θπβέξλεζε, ηηο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν παξακέλεη απνθιεηζκέλν απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο θαη ηελ αζηάζεηα ζηα 
ρξεκαηηζηήξηα ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ησλ ακθηβνιηψλ 

γηα ην κέιινλ ηνπ Δπξψ θαη ηεο Δπξσδψλεο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 
επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (EURIBOR) φζνλ αθνξά ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ 

δαλείσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ πνπ ζπλήζσο 

ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο. Κειινληηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ euribor ή άιισλ επηηνθίσλ ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, κεηψλνληαο ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ ζα ήηαλ δηαζέζηκεο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη γηα ηηο αλάγθεο θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη 
επηβξαδχλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηά ηεο. Ππλεπψο, ε παξνχζα 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ε πηζαλή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, ελδέρεηαη λα απμήζνπλ ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξείαο θαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα αληιήζνπλ 

πξφζζεηα θεθάιαηα, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 
 

 
Δμάξηεζε από πνιηηηθέο εμειίμεηο 

Νη πνιηηηθέο θαη άιιεο εμειίμεηο νη νπνίεο -ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά-είλαη νη αθφινπζεο 

 αιιαγέο ηεο Διιεληθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο  

 πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Διιάδα, 

 πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα ή αιινχ, θαη θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ε νπνία θαζνξίδεη 

θνξνινγηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 
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Ζ Δηαηξεία  ελδέρεηαη λα έρεη λέεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θόξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
 

Ζ Δηαηξεία κε 31.12.2013 παξνπζηάδεη ζπλνιηθφ χςνο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ €1.522 ρηι. εθ ησλ 

νπνίσλ € 884 ρηι. θαη € 623 ρηι. αθνξνχλ Φφξν Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο («ΦΑΞ») ηνπ 2012 θαη 2013 
αληίζηνηρα. Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ 

νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR A.Δ. θαηέβαιαλ ζπλνιηθά πνζφ χςνπο € 1 
εθαη. έλαληη ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ, κε απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα απνπιεξψζεη ηνλ ΦΑΞ γηα ην 2012 

(πιένλ πξνζαπμήζεσλ) ήηνη €915 ρηι. Ρελ 31.03.2014 νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο αλέξρνληαη ζε € 747 ρηι. 
Ν νθεηιφκελνο Φφξνο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο  γηα ην 2013 ζα πιεξσζεί απφ ηα έζνδα ηεο παξνχζαο αχμεζεο. 

Δθφζνλ δελ πινπνηεζεί ην επηρεηξεκαηηθφ Πρέδην ηεο Δηαηξείαο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ λέεο ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιέο, νη νπνίεο  ζα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  

 
 

Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθκηζζώζεη ηνπο κε κηζζσκέλνπο (θελνύο) ρώξνπο 

έγθαηξα ή λα ηνπο εθκηζζώζεη κε ειθπζηηθνύο όξνπο, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 
δπζκελώο ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο απόδνζε 

 
Ρελ  31.03.2014 ε Δηαηξεία κηζζψλεη νηθφπεδφ ηεο 1.035 η.κ. ζην Σαιάλδξη κε καθξνρξφληα κίζζσζε. 

Δπηπιένλ απφ ην ζχλνιν ησλ 770 η.κ. πνπ βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ηα  60 η.κ. είλαη 
κηζζσκέλα ζηηο  εηαηξείεο «ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ.» θαη  «ΓΑΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ Α.Δ.»  Πεκεηψλεηαη 

φηη ε εηαηξεία «ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ» (ππφ εθθαζάξηζε) νθείιεη ζηελ Δηαηξεία ελνίθηα χςνπο €33 ρηι.   Δάλ ηα 

αθίλεηα παξακείλνπλ ακίζζσηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Δηαηξεία ζα έρεη δηαθπγφληα έζνδα, 
γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 
  

Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ απμήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξείαο 

 
Ρα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξείαο ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ή ησλ θαηαβνιψλ απφ κηζζσηέο γηα ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο. Ξαξάγνληεο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα πεξηιακβάλνπλ: ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο λφκνπο, 

θαλνληζκνχο ή θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο (πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα) πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε απηνχο ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο ή ηηο 
πνιηηηθέο, απμήζεηο ζηα αζθάιηζηξα, κε πξνβιέςηκεο απμήζεηο ζην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ αθηλήησλ θαη 

πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα αθίλεηα θαη ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο, δεκηνπξγψληαο απξφβιεπηεο 
θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο. Ρέηνηνπ είδνπο απμήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. 
 

Ζ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ηελ θαηαζηήζεη επάισηε 

ζε αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ 
Αζελώλ 

 
ια ηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ 

Γειηίνπ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν κέξνο βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Τπρηθνχ  ζην Γήκν Φηινζέεο Τπρηθνχ. Θαηά ζπλέπεηα, ξπζκηζηηθέο αιιαγέο, ηπρφλ ζπλέρηζε ηεο χθεζε ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ειιεληθήο αγνξάο αθηλήησλ ή ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηελ Αζήλα ζπγθεθξηκέλα, 

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε κείσζε ζην επίπεδν δήηεζεο εκπνξηθψλ ρψξσλ ή θαηνηθηψλ θαη νπνηαδήπνηε 
νηθνλνκηθή χθεζε ή δπζκελείο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Αζήλα ή ζηελ Διιάδα, ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηεο Δηαηξείαο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηελ 
αμία ησλ αθηλήησλ ηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ' φηη εάλ ε Δηαηξεία είρε θαηαλείκεη ηηο επελδχζεηο ηεο θαηά 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είραλ ζπκπεξηιεθζεί άιινπ είδνπο αθίλεηα ζε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή έθηαζε. 
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Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα ππόθεηηαη ζε δπζκελείο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ζηελ 

εξκελεία απηήο 
 

Νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ δπζκελείο 
αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ηελ εξκελεία ηεο. Αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο Διιάδαο ή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αμία ησλ επελδχζεψλ ηεο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πεηχρεη ηνπο επελδπηηθνχο ηεο 
ζηφρνπο. 

 
Πε πεξίπησζε πνπ επέιζεη αξλεηηθή κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Δηαηξείαο, ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ δπζκελψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ην 
θαζαξφ πνζφ ηνπ ελδερφκελνπ θαηαβιεηένπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο. 

 

Νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ηεο Δηαηξείαο ζα κπνξνύζαλ λα 
ακθηζβεηεζνύλ βάζεη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ  

 
Δλδέρεηαη  νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κηζζσηψλ 

ηεο λα ακθηζβεηεζνχλ σο πξνο ηε εγθπξφηεηά ηνπο θαη λα θξηζνχλ σο αλεθάξκνζηεο απφ ην αξκφδην 

δηθαζηήξην. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο πνπ δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ε 
ειιεληθή λνκνζεζία πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (Ξ.Γ. 34/1995) πεξηέρεη νξηζκέλεο δηαηάμεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή εηδηθψλ δηθαησκάησλ θαη πξνζηαζίαο πξνο ηνπο  κηζζσηέο. Πηελ πξάμε σζηφζν 
είλαη ζχλεζεο γηα ηνπο κηζζσηέο ζε ζπκβάζεηο εκπνξηθήο κίζζσζεο λα παξαηηνχληαη απφ νξηζκέλα απφ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζχκβαζε κε ηελ νπνία νη κηζζσηέο παξαηηνχληαη απφ ηα 
δηθαηψκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλαθζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Ρέηνηεο 

παξαηηήζεηο απφ δηθαηψκαηα ησλ κηζζσηψλ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο 

κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία έρεη πξν πνιινχ ππεξβεί ηελ δσδεθαεηία.  
 

Κε ην άξζξν 13 παξ. 1-2 Λ. 4242/2014 νξίδεηαη φηη  
1.Νη κηζζψζεηο  πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΞΓ 34/1995 θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο  δηέπνληαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο  φξνπο ηνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη 

ηνπ Ξ.Γ. 34/1995 κε ηελ εμαίξεζε ησλ άξζξσλ 5-6,16-18,20-26, 27 παξ.2, 28-40, 4346 θαη 47 απηνχ. 
Νη κηζζψζεηο ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε αθφκε θαη αλ έρνπλ ζπκθσλεζεί γηα 

βξαρχηεξν ή γηα αφξηζην ρξφλν, θαη κπνξεί λα ιπζνχλ κε λεψηεξε ζπκθσλία πνπ απνδεηθλχεηαη κε 
έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη 

ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 

2. α Νη κηζζψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο  ηνπ Ξ.Γ. 34/1995 θαη έρνπλ ζπλαθζεί, παξαηαζεί ή 
αλαλεσζεί, ξεηψο ή ζησπεξψο, πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κηζζψζεσλ ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ε δσδεθαεηήο δηάξθεηα  θαη δελ έρνπλ παξέιζεη ελλέα  (9) κήλεο απφ ηε 
ιήμε ηεο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαηά ην παξφλ άξζξν. 

  
Υζηφζν νη εθκηζζψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε Δηαηξεία ζηελ Ξαιαηά Αγνξά Τπρηθνχ, ε νπνία έρεη θεξπρζεί 

δηαηεξεηέα εμαηξνχληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ.  

 
Ξεξαηηέξσ έλα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο κηζζσηέο είλαη θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα 

θαηαγγείινπλ ηε ζχκβαζε εκπνξηθήο κίζζσζεο  κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο, κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε 
ηξηψλ κελψλ πξηλ ηελ θαηαγγειία θαη ηελ επηπξφζζεηε θαηαβνιή κηζζσκάησλ ελφο κήλα (άξζξν 43 ηνπ 

Ξ.Γ. 34/1995, φπσο εθείλν ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 17 ηνπ Λ. 3853/2010). 

 
Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ φηη φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαη νη νπνίεο 

δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ηπρφλ παξαηηήζεηο ησλ κηζζσηψλ απφ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο λα 
θξηζνχλ σο αλίζρπξεο εθφζνλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 2 ηνπ Λ. 3853/2010. 

 
Ρα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα επεξεαζηνύλ δπζκελώο από 

θαλνληζηηθέο αιιαγέο θαη λένπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ 

λόκσλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρσξνηαμία θαη ην πεξηβάιινλ 
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Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ ρσξνηαμία θαη ην πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη δελ ζα ζεζπηζηνχλ λένη θαλφλεο θαη 
θαλνληζκνί ή φηη νη πθηζηάκελνη θαλφλεο θαη θαλνληζκνί δελ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε 

λα πεξηνξίζεη ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ή ηε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε. Ρξνπνπνηήζεηο 
ζε πθηζηάκελνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ή πην απζηεξή εθαξκνγή απηψλ, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 

δπζκελψο θαη νπζησδψο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο απφδνζε. 
 

Νη απνθάζεηο ησλ πνιενδνκηθψλ αξρψλ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ πνιηηηθέο, ηνπηθέο θαη άιιεο 
παξακέηξνπο πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε ρσξνηαμία. Δπηπξφζζεηα, 

απνθάζεηο κπνξεί λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα αθπξσζνχλ ή λα αλαζηξαθνχλ απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 
 

Γελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη ε λνκνζεζία ή νη θαλνληζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα φπνπ ε Δηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά, ή ε εξκελεία ή ε επηβνιή ή ε αιιαγή ησλ πθηζηακέλσλ λφκσλ ή 
θαλνληζκψλ, δελ ζα ππνρξεψζνπλ ηελ Δηαηξεία λα αλαιάβεη πξφζζεηεο δαπάλεο ή δηαθνξεηηθά δελ ζα 

επεξεάζνπλ δπζκελψο ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αθηλήησλ ηεο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 
επεξεάζεη δπζκελψο ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. 

Αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ λα αθνξά ηα πάγηα ή ηα απνζέκαηά ηεο εθηφο 
απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα θίλδπλν ππξφο θαη ζεηζκνχ  επί ηεο αμίαο ηεο Κεδνλέηαο ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 357 η.κ. πνπ δηαζέηεη πξνο πψιεζε ζην Ξ. Τπρηθφ. Ζ Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα θαηά 50% ηεο σο 
άλσ Κεδνλέηαο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο είλαη νηθφπεδα ηα νπνία δελ ρξήδνπλ αλάγθεο αζθάιηζεο 
δεδνκέλνπ φηη δελ ππφθεηληαη ζε δεκίεο. 

Ρα αλαζθάιηζηα αθίλεηα ηεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θηίζκαηα είλαη ην θηίξην 770 ηκ φπνπ ζηεγάδνληαη ηα 

γξαθεία ηεο Δηαηξείαο θαη κηζζψλνληαη ρψξνη ζπλνιηθήο επηθαλείαο 60η.κ. θαζψο θαη ην θηίξην ηεο Ξ. 
Αγνξάο, ηελ επηθαξπία ηνπ νπνίνπ έρεη ε Δηαηξεία θαη ην νπνίν είλαη ππφ επηζθεπή. 

Ρα αλαζθάιηζηα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ππνζηνχλ πιηθνηερληθέο δεκηέο ιφγσ θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ (φπσο ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο) θαη ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θη άιισλ πξάμεσλ 

βίαο (φπσο εκπξεζκνχο θαη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο), πνπ νδεγνχλ ζε δεκίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απψιεηαο κηζζσκάησλ) κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο 
ηεο Δηαηξείαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζρεηηθά κε νξηζκέλα είδε θηλδχλνπ (φπσο θίλδπλνο πνιέκνπ θαη ζεηζκνχ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηερληθψλ εξγαζηψλ) δελ δηαηίζεηαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θάιπςε, ή δηαηίζεηαη πεξηνξηζκέλε 

θάιπςε. Δπηπξφζζεηα, ην θφζηνο ηέηνηνπ είδνπο αζθάιηζεο ελδέρεηαη λα είλαη απαγνξεπηηθφ ζε ζχγθξηζε 

κε ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. Ξεξαηηέξσ, ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα παχζεη λα είλαη 
δηαζέζηκε θάιπςε, κεξηθή ή νιηθή, νξηζκέλσλ θηλδχλσλ θαηά ησλ νπνίσλ ε Δηαηξεία είλαη αζθαιηζκέλε. 

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί ππεχζπλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 
αλαζθάιηζηνπο θηλδχλνπο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη γηα ηπρφλ ρξέε ή άιιεο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην. Γελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη δελ ζα 
ππάξμνπλ ζην κέιινλ νπζηψδεηο δεκίεο ην χςνο ησλ νπνίσλ λα ππεξβαίλεη ην αζθάιηζκα.  

Έθζεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ζηνλ θίλδπλν εχινγεο 
αμίαο, ζην θίλδπλν ηηκψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζηνλ 

θίλδπλν ηεο αγνξάο γεληθφηεξα (δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο 
αγνξάο θηι).  
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Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Υο θίλδπλν ξεπζηφηεηαο νξίδνπκε ην ελδερφκελν αδπλακίαο ηεο Δηαηξείαο λα απνπιεξψζεη, πιήξσο ή 
έγθαηξα, ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο -φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο- 

ιφγσ έιιεηςεο ηεο απαξαίηεηεο ξεπζηφηεηαο.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαρείξηζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαη εθξνψλ γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ψζηε –θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο- ε Δηαηξεία λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Αλαθνξηθά  κε ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο βι. θίλδπλν «Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο επφκελνπο (12) κήλεο». 

Θίλδπλνο  εχινγεο αμίαο   

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα θαη ρξήζε εθηηκήζεσλ ππνζέζεσλ θαη παξαδνρψλ 
ζρεηηθά κε  ηελ εχινγε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο αιιά θαη ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηεο 

ηίηισλ, νη νπνίεο ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  

 
Θίλδπλνο ηηκψλ 
 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζην θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ κηζζσκάησλ. 

 
Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 4.924 ρηι. επξψ απφ ηηο νπνίεο  α) πνζφ 
4.500 ρηι. νκνινγηαθφ δάλεην πνπ ζα εμνθιεζεί ζχκθσλα κε ηελ απφ 29.07.2014 ηξνπνπνηεκέλε ζχκβαζε 

ηελ 31.07.2017, θαη β) πνζφ 424 ρηι. αθνξά ηελ απφ 22/1/2013 ζχκβαζε βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ κε ηελ 
«ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ». 

 

Ρν επηηφθην ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη θπκαηλφκελν euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 5% εθφζνλ ε πεξίνδνο 
εθηνθηζκνχ είλαη 5 κήλεο ή euribor 7κήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 7% αλ ε πεξίνδνο είλαη 7 κήλεο.  

 
Νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην.  

 

Κία κεηαβνιή ζην επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαζψο θαη ζηε Θαζαξή ζέζε 
ηεο Δηαηξείαο. 

 
Θίλδπλνο ηεο Αγνξάο 
 

Δίλαη ν θίλδπλνο πξφθιεζεο νηθνλνκηθήο δεκίαο εμαηηίαο ξαγδαίαο κεηαβνιήο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 
θηεκαηαγνξάο θαη ησλ ελ γέλεη δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πρ πιεζσξηζηηθφο & θίλδπλνο επηηνθίνπ & 

θίλδπλνο κεηαβνιψλ ζηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ. 
 

Νη κεηαβνιέο ζηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ έρνπλ αληίθηππν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ 
αλάινγα κε ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα εκθαλίζεη δεκηέο απφ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ζε εχινγε αμία, ιφγσ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο θηεκαηαγνξάο. Νη κεηαβνιέο ζηηο εκπνξηθέο αμίεο ησλ αθηλήησλ έρνπλ ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  

 
Ν πιεζσξηζηηθφο & θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο πνπ αθνξά ηελ κείσζε ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο 

ζην κέιινλ εμαηηίαο κηαο ελδερφκελεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. ηαλ ηα επηηφθηα 

αλεβαίλνπλ νη επελδχζεηο γίλνληαη ιηγφηεξα ειθπζηηθέο θαζψο απμάλεηαη ην ελαιιαθηηθφ θφζηνο επέλδπζεο.  
 

 
Πύκθσλα κε ην ειιεληθό δίθαην ε πώιεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζηελ Δηαηξεία κπνξεί λα 

αθπξσζεί, θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο, γεγνλόο πνπ ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  



 

 27 

 

Πχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, ε πψιεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κπνξεί λα αθπξσζεί εάλ, κεηαμχ άιισλ, 
(i) ν κεηαβηβάδσλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πψιεζεο ή κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ ήηαλ αθεξέγγπνο πξνο 

ηνπο πηζησηέο ηνπ ή ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ ηνλ νδήγεζε ζε αθεξεγγπφηεηα πξνο ηνπ 
πηζησηέο ηνπ θαη (ii) ε Δηαηξεία γλψξηδε ηελ αθεξεγγπφηεηα θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή 

ζα ήηαλ επηβιαβήο γηα ηνπο πηζησηέο ηνπ κεηαβηβάδνληνο. Ρν κέηξν ηεο αθεξεγγπφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ πεξί παξάλνκεο κεηαβίβαζεο είλαη ε παχζε πιεξσκψλ. Ξαχζε πιεξσκψλ 
ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη φηαλ ν νθεηιέηεο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ρξεκαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηξφπν γεληθφ θαη κφληκν. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη κε δφιηα ή θαηαζηξεπηηθά κέζα 
δελ ζπληζηνχλ εθπιήξσζε ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ 

πθίζηαηαη ή φρη παχζε πιεξσκψλ. 
 

Δπηπιένλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, αθχξσζε ησλ πσιήζεσλ ή κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη ζπλεπεία άιισλ δηαηάμεσλ ειιεληθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, 
ειαηησκάησλ ζηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αληίζεζε ζε δηαηάμεηο ειιεληθνχ αλαγθαζηηθνχ 

δηθαίνπ ή πεξηνξηζκψλ θπξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ρπρφλ αθχξσζε πψιεζεο 
αθηλήηνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ Δηαηξεία ππόθεηηαη ζην θίλδπλν λα κελ νινθιεξσζνύλ επηηπρώο ή επηηεπρζνύλ κεξηθώο νη 
ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ηεο 

Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαξηίζεη επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ πεξίνδν σο ηηο 31.12.2014, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί 
απφ ην Γ.Π. ζηελ κε εκεξνκελία 04.03.2014 ζπλεδξίαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο ζα επηδηψμεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: α) πξνζδνθψκελα έζνδα κέζσ ηεο άκεζεο πψιεζεο 
αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ, θαζψο θαη κε ηελ δξνκνιφγεζε ηεο εθκίζζσζε 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο Τπρηθνχ, β) αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο, κέζσ ηεο 

κεηάζεζεο ηεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ηνπ πξφζζεηνπ δαλεηζκνχ αιιά 
θαη γ) Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία πξνηάζεθε κε ηελ απφ 21.3.2014 Έθηαθηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο. Ιφγσ ησλ θηλδχλσλ πνπ ππφθεηληαη ε Δηαηξεία, φπσο αλαιχνληαη παξαπάλσ, 
ελδέρεηαη λα κελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ θάιπςε ηνπ αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζην θεθάιαην θίλεζεο ηεο, ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο Δηαηξείαο. (Βι. θίλδπλν: «Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο» θαη «Έθζεζε ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο»). 

 
Νη βαζηθνί κέηνρνη αζθνύλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Δηαηξεία  

 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ 

Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ, θ. Τπράξεο Πηαχξνο θαη INTRAPAR A.E. θαηέρνπλ ζπλνιηθφ 
πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 67%. 

Πεκεηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Αχμεζεο εθφζνλ νη ινηπνί κέηνρνη 
δελ ζπκκεηάζρνπλ. Θαηά ζπλέπεηα, νη σο άλσ κέηνρνη, νη νπνίνη θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα, πεξηζζφηεξν 

απφ ην 2/3 ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, δχλαληαη λα αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζην απνηέιεζκα ηεο 
ςήθνπ ησλ κεηφρσλ, ζηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζε άιιεο απνθάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ Δηαηξεία. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπο, νη βαζηθνί κέηνρνη ελδέρεηαη λα 

έρνπλ σο θίλεηξν ζπκθέξνληα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ ινηπψλ κεηφρσλ. 
 

 
H Δηαηξεία δελ κπνξεί λα βεβαηώζεη όηη ζα θαηαβάιιεη κεξίζκαηα ζην κέιινλ 

 
Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. Ζ πιεξσκή κεξίζκαηνο ζηνπο 

κεηφρνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ ε Δηαηξεία ζα εκθαλίδεη ζε θάζε 

κειινληηθή ρξήζε θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θεθαιαηαθήο ηεο θαηάζηαζεο. 
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Ππλεπψο δε κπνξεί λα δνζεί θακία δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πφηε ε Δηαηξεία ζα δχλαηαη λα 

δηαλείκεη κέξηζκα. 
 

 

2.2 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο Κεηνρέο 

ηεο Δηαηξείαο 

 
Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο 
 

Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο  κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο σο 

απνηέιεζκα πιήζνπο παξαγφλησλ, νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ ππεθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 
Κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζνη: 

 
 Νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο (βι. αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα ελφηεηα ηνλ θίλδπλν «Δμάξηεζε 

απφ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο»), 

 Κεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, 

 Ξηζαλή ή πξαγκαηνπνηεζείζα πψιεζε κεγάισλ παθέησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ 

αγνξά, 
 αιιαγέο ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, 

 κεησκέλε δήηεζε γηα ηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, 

 δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα αγνξά κε 

απηή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία, 

 αληίιεςε ησλ επελδπηψλ γηα ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο ή ηηο πξννπηηθέο ηνπ, 

 γεληθφηεξε αζηάζεηα ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ, ή  

 γεληθή απφδνζε ηνπ Σ.Α. 

 

Νη παξάγνληεο απηνί ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ αγνξαία ηηκή ηεο κεηνρήο. Αθφκε, νη θίλδπλνη 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζε άιια ζεκεία ηεο ελφηεηαο κε ηνπο «Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ» ελδέρεηαη λα έρνπλ 

νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο.  
 

Ρν Σ.Α. παξνπζηάδεη ρακειόηεξε ξεπζηόηεηα θαη είλαη πεξηζζόηεξν αζηαζέο από άιια κεγάια 
ρξεκαηηζηήξηα  

 

Ζ κνλαδηθή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη ζα είλαη κεηά ηελ Άζθεζε 
Γηθαησκάησλ, ην Σ.Α. Ρν Σ.Α. παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα απφ άιιεο κεγάιεο αγνξέο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ. Υο εθ ηνχηνπ, νη ππνςήθηνη επελδπηέο ίζσο δπζθνιεπηνχλ λα 
αγνξάζνπλ ή λα πσιήζνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο ζε κεγάια παθέηα. Δπηπιένλ, ην Σ.Α. αληηκεηψπηζε 

ζην παξειζφλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο φζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ησλ εηζεγκέλσλ ζε απηφ 

εηαηξεηψλ. Απηφ επεξέαζε ζην παξειζφλ, θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη θαη ζην κέιινλ, ηελ ηηκή θαη ηε 
ξεπζηφηεηα ησλ κεηνρψλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Σ.Α. εηαηξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκήο θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηε κειινληηθή ξεπζηφηεηα 
ηεο κεηνρήο ηεο ζηελ αγνξά. 

 

 
Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα ζεκεηώζεη πηώζε πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 
 

Ζ Δηαηξεία, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ζα είλαη πςειφηεξε ηεο ηηκήο 
δηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ηεο. Δάλ απηφ ζπκβεί αθνχ νη επελδπηέο αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ηφηε νη ηειεπηαίνη ζα ππνζηνχλ άκεζε δεκία. Γελ ππάξρεη 

δηαβεβαίσζε φηη κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, νη επελδπηέο ζα κπνξέζνπλ λα πσιήζνπλ Λέεο 
Κεηνρέο ζε ηηκή ίζε κε ηελ Ρηκή Γηάζεζεο ή κεγαιχηεξε. Δπηπιένλ, κέρξη λα θαηαρσξεζνχλ νη Λέεο 

Κεηνρέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ επελδπηψλ ζην ΠΑΡ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ 
Θεθαιαίνπ, νη επελδπηέο δε ζα κπνξνχλ λα πσιήζνπλ ηηο Λέεο Κεηνρέο. Ζ εηζαγσγή θαη δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζην Σ.Α. εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο νξηζκέλσλ εγγξάθσλ 

θαη απφ ηελ έγθξηζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Σ.Α. Γελ ππάξρεη 
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δηαβεβαίσζε φηη ε εηζαγσγή θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζην Σ.Α. ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα 

ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά φξηα. (Βι. Δλφηεηα 4.8 «Ξξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αχμεζεο 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ» γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ζπλαθείο πξνβιεπφκελεο 

εκεξνκελίεο). 
 

Γελ ζα ππάξμεη απνδεκίσζε γηα ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνύλ ή δελ 

πσιεζνύλ κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο 
 

Ζ πεξίνδνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα απνθαζηζηεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαη ζα 
αλαθνηλσζεί δηα ηνπ Ρχπνπ. Αλ θάπνηνο επελδπηήο δελ αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα  πξνηίκεζήο ηνπ κέρξη ην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπο, ή δελ ηα εθρσξήζεη κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή δελ πσιεζνχλ, ηα 
κε αζθεζέληα δηθαηψκαηά ηνπ ζα εθπλεχζνπλ ρσξίο θακία αμία θαη δελ ζα ηχρεη θακηάο απνδεκίσζεο. 

Πεκεηψλεηαη επηπιένλ φηη ε ιήμε ηεο πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζα 

πξνεγεζεί ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ άζθεζήο ηνπο κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
πσιήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

 
Κέηνρνη πνπ δελ ζα αζθήζνπλ όια ηα δηθαηώκαηα  πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ παξνύζα αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνύλ κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία 

 
Ζ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Νη κέηνρνη πνπ δελ ζα αζθήζνπλ ηα 
δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνχλ αλάινγε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπο ζηηο 
Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηεο. 

  

πάξρεη θίλδπλνο λα κελ ππάξμεη δήηεζε γηα ηα Γηθαηώκαηα Ξξνηίκεζεο ζηελ αγνξά 
 

Ρα Γηθαηψκαηα Ξξνηίκεζεο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην Σ.Α. πξνο δηαπξαγκάηεπζε, αιιά δελ ππάξρεη 
δηαβεβαίσζε φηη ζα αλαπηπρζεί ζην Σ.Α. ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα ελ ιφγσ Γηθαηψκαηα. 

Αθφκε θη αλ αλαπηπρζεί ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο, ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ 

ελδέρεηαη λα είλαη αζηαζήο. 
 

 
Ρπρόλ κειινληηθέο εθδόζεηο κεηνρώλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

κεηνρώλ ησλ ππνςήθησλ επελδπηώλ 

 
Ζ Δηαηξεία ελδέρεηαη λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ζην πιαίζην κειινληηθψλ απμήζεσλ θεθαιαίνπ. Δάλ ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζεη λα θαηαξγήζεη ή λα πεξηνξίζεη ηα δηθαηψκαηα 
πξνηίκεζεο, ελδέρεηαη λα κεησζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο. Νη ελ ιφγσ κειινληηθέο απμήζεηο ελδέρεηαη επίζεο λα κεηψζνπλ ηελ αγνξαία αμία ησλ κεηνρψλ 
πνπ ε Δηαηξεία έρεη εθάζηνηε εθδψζεη.  

 

 
Ζ δηαζπνξά ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα είλαη ρακειή κεηά ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 
 

Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο γηα ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ελδέρεηαη λα είλαη ρακειφηεξν ηνπ 15% ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπ, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ 

έληαμε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία Σακειήο Γηαζπνξάο θαη ζπλεπψο λα επεξεάζεη 
νπζησδψο ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ηεο κεηνρήο. 

 
Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Αχμεζεο, ε Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηα νθέιε απφ ηελ παξακνλή ησλ 

κεηνρψλ ηεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, έηζη ψζηε λα απνθαζίζεη ηπρφλ κειινληηθέο ελέξγεηεο ηεο.   
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3. ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 
 

3.1 πεύζπλα Ξξόζσπα 
 

Πην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε εχιεπην θαη θαηαλνεηφ ηξφπν φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ κε 
εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο ― ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ – ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ – ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ ΘΑΗ 
ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ ‖ (εθεμήο ―ΘΔΘΟΝΤ‖ ή ε ―Δηαηξεία‖ ή ε ―Δθδφηξηα‖), θαζψο θαη 

ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ  κεηνρέο. 

 
Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν απνηειείηαη απφ α) ην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα, β) ηνπο Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ, 

γ) ην Έγγξαθν Αλαθνξάο θαη δ) ην Πεκείσκα Κεηνρηθνχ Ρίηινπ. 
 

Νη κέηνρνη θαη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Γάθλεο 6, 15452, Ξαιαηφ Τπρηθφ, ηει. 

210.67.12.071 (αξκφδηα θα. Σξηζηίλα Ληθνιάνπ). 

 
Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (εθεμήο «ΔΓ») κφλνλ φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη.  
 

Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, φπσο απηφ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο ζηηο  01.08.2014, ζα είλαη δηαζέζηκν ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ δεηεζεί, ζηα γξαθεία ηεο 

Δηαηξείαο, ζηελ νδφ Γάθλεο 6, 15452, Ξαιαηφ Τπρηθφ, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Σ.Α. (www.helex.gr), ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr) θαη ηεο Δηαηξείαο 

(www.kekrops.gr). 
 

Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 
Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ε νπνία αθνξά ζηελ Δηαηξεία θαη 

ζηελ παξνχζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.  

 
Ζ Δηαηξεία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ (εθεμήο «Γ.Π.»), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

επηκειήζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δηαηξείαο ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ βεβαηψλνπλ 
φηη ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη. 

 
Ρα θπζηθά πξφζσπα, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο, πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, 

θαηά ηα αλσηέξσ είλαη ηα εμήο: 
 

 ν θνο Ησάλλεο Πρνηλάο, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη 

 
 θα Σξηζηίλα Ληθνιάνπ, Λνκηθφο. 

 
Νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2012, ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία 

βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ νξθσηφ 
ειεγθηή-ινγηζηή θ. Θψζηα Η. Καιηζφβα (Α.Κ. ΠΝΔΙ: 11281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ 

Α.Δ.Ν..ΔΙ. (Ξαηεζίσλ 81 & Σέπδελ, 10434 Αζήλα, Α.Κ. ΠΝΔΙ 111) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ΓΠ ηεο 

Δηαηξείαο ηελ 27.03.2013, θαζψο θαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 
17.06.2013. 

 
 

http://www.kekrops.gr/
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Νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2013, ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία 

βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ νξθσηφ 
ειεγθηή-ινγηζηή θα. Θιενλίθε Ξ. Ιηθαξδνπνχινπ (Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο HLB HELLAS 

SA (Ι. Θεθηζίαο 184A, Σαιάλδξη 152 31, AM ΠΝΔΙ 161.) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 
26.03.2014 θαζψο απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 18.06.2014. 

 

Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1–31.03.2014 έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ 
Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα 

κε ην Γ.Ι.Ξ.34 πεξί ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαη έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ απφ 28.05.2014 
απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ 

επηζθνπεζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή.  
 

Ζ Δηαηξεία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ππεχζπλα πξφζσπα εθ κέξνπο ηεο 

Δηαηξείαο πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην 
πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Λ.3401/2005 φπσο ηζρχεη. 
 

Ζ Δηαηξεία, ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ππεχζπλα πξφζσπα εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο πνπ 

επηκειήζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη 
ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πνπ ζα θαζίζηαηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη βεβαηψλνπλ ππεχζπλα φηη, αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, θαζφζνλ γλσξίδνπλ, αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ 

παξαιείςεηο πνπ λα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ 
 

 

3.2 Λόκηκνη Διεγθηέο 
 

 
3.2.1 Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο 
 

Νη εηήζηεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη απφ ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. Νπδείο 
απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ινγηζηέο έρεη παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη κέρξη ηε ζχληαμε 
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.  

 

Ν έιεγρνο ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ 
Δηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), γηα ηε ρξήζε 2012, 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θ. Θψζηα Η. Καιηζφβα (Α.Κ. ΠΝΔΙ: 11281) ηεο 
ειεγθηηθήο εηαηξείαο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ.Ν..ΔΙ. (Ξαηεζίσλ 81 & Σέπδελ, 10434 Αζήλα, Α.Κ. ΠΝΔΙ 

111). Γηα ηε ρξήζε 2013, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θα. Θιενλίθε Ξ. 
Ιηθαξδνπνχινπ (Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο HLB HELLAS SA (Ι.Θεθηζίαο 184A, Σαιάδξη 

152 31, AM ΠΝΔΙ 161.). 

 
 

Σξήζε 2012 
 

Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζηα ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή Θψζηα Η. Καιηζφβα 

(Α.Κ. ΠΝΔΙ: 11281), επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε 
ρξήζε 2012. Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
 

 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 
 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. - ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ-ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ ΘΑΗ 

ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ. 
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Έθζεζε  επί ησλ Νηθνλνκηθώλ  Θαηαζηάζεσλ. 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. - 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ-ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ ΘΑΗ ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ (ε Δηαηξεία), πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ηηο θαηαζηάζεηο 
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο 
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή. 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά 
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 
θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 

ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε 

γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρώλ θαη κεζόδωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 
ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. - ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ-ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ 

ΘΑΗ ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 
ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Θέκα έκθαζεο. 

Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δεκίεο, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ, ηφθσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ. Απηέο νη 
ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία 

γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθφζνλ δελ ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε, 
ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

ζηελ ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2012, δειψλεη θαη πεξηγξάθεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο,. 
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Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ. 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 

2190/1920. 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα 

άξζξα 43α  θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2013 

 

 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ.Ν..ΔΙ. 
Ξαηεζίσλ 81 & Σέπδελ, 10434 Αζήλα 

Α.Κ. ΠΝΔΙ 111 

 

 

Ν Νξθσηόο Διεγθηήο  
Θώζηαο Η. Καιηζόβαο  

Α.Κ. ΠΝΔΙ: 11281 

 
 

 
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ε ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2012:  

 

«2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
I. Βάζε Θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΑ). 

 

 πσο πεξαηηέξσ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ, φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

(ΔΓΙΞ), θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (ΔΔΞ) 
ηεο ΔΓΙΞ.   

 

Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαξηίζεη επηρεηξεκαηηθφ Πρέδην γηα ηελ πεξίνδν σο ηηο 31/12/2014, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί 
απφ ην Γ.Π. ζηελ κε εκεξνκελία 26/03/2013 Ππλεδξίαζή ηνπ, ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπνίνπ 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
-Ξξνβιεπφκελα έζνδα απφ πσιήζεηο αθηλήησλ:       3.000.000 € 

-Ξξνβιεπφκελα έμνδα :                                             2.440.000 € 
Γηαθνξά                                                                       560.000 € 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ, ε 
Δηαηξεία έρεη ήδε ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ δαλείζηξηα Ρξάπεδα θαη βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλεο 

ζπδεηήζεηο γηα: (α) ηελ κεηάζεζε ησλ δφζεσλ θαη ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ ησλ δαλεηαθψλ ηεο 
ππνρξεψζεσλ έσο ηηο 30/06/2014 θαη (β) πξφζζεην δαλεηζκφ πνζνχ 800.000 €   

 

Ξαξάιιεια ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο (α) γηα ηελ κεηάζεζε ησλ 
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ έσο ηηο 30/06/2014 θαη (β) γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο ψζηε λα 

θαιχςεη ηηο ηακηαθέο αλάγθεο ηεο θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε». 
 

 

Σξήζε 2013 
 

Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζηα ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή Θιενλίθεο Ξ. 
Ιηθαξδνπνχινπ (Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281), επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2013. Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 
 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. - ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ-ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ ΘΑΗ 
ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ. 

 
 

Έθζεζε  επί ησλ Νηθνλνκηθώλ  Θαηαζηάζεσλ. 

 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. - 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ-ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ ΘΑΗ ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ (ε Δηαηξεία), πνπ 
απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 

 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο 
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή. 

 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά 
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 
θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε 

ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε 

γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 

ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 
Γλώκε. 

 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. - ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ-ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ 
ΘΑΗ ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Θέκα έκθαζεο. 
 

Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2 ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα εμήο: 
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Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δεκίεο, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Απηέο νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ 
χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθφζνλ δελ ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα απαξαίηεηα κέηξα 
γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ζε θεθάιαην θίλεζεο.  

 

Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ. 
 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 
ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 

2190/1920. 
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα 

άξζξα 43α, 108θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
 

Αζήλα, 26 Καξηίνπ 2014 
 

 

HLB Hellas SA 
Certified &  Registered Auditors 

Ι.Θεθηζίαο 184Α Σαιάλδξη 152 31 
AM ΠΝΔΙ 161. 

 

H Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
Θιενλίθε Ξ. Ιηθαξδνπνύινπ 

Α.Κ. ΠΝΔΙ: 16281 

 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ε ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2013: 
  

«2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
I. Βάζε Θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΑ). 
 

πσο πεξαηηέξσ πεξηγξάθεηαη, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα 

ΓΞΣΑ, φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΔΓΙΞ), θαη ησλ 
εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (ΔΔΞ) ηεο ΔΓΙΞ.  

  
Ξαξά ηηο ζπλερηδφκελεο δεκίεο πνπ εκθαλίδεη ε Δηαηξεία, ηηο αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

ζεσξεί φηη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη εγθξίλεη κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαζψο βειηηψλεηαη ε ξεπζηφηεηα θαη εληζρχεηαη ην 

θεθάιαην θίλεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πηφρνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, γηα ηελ πεξίνδν έσο ηηο 31/12/2014, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. 
ζηελ κε εκεξνκελία  04/03/2014 ζπλεδξίαζή ηνπ, είλαη νη εμήο: 

 

α)  Ξξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ πσιήζεηο αθηλήησλ,  
β) πνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηε δαλείζηξηα Ρξάπεδα, βάζεη πξνρσξεκέλσλ ζπδεηήζεσλ, γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ, κέζσ ηεο κεηάζεζεο ηεο εμφθιεζεο ησλ δαλεηαθψλ 
ππνρξεψζεσλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν,  

γ) Ξξφηαζε ΓΠ γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ έσο € 4 εθαη.  

Ήδε ε Έθηαθηε Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Καξηίνπ 2014, απνθάζηζε  
ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ  έσο ηνπ πνζνχ ησλ 4 

εθαη. κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηακέλσλ κεηφρσλ». 
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3.3 Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ 2012 – 2013 θαη πεξηόδνπ 1.1-

31.03.2014 
 

Νη αθφινπζεο επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα 
αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31.12.2012 θαη 31.12.2013 θαη ηελ πεξίνδν 1.1-

31.03.2014.  

 
Νη επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα πξνέξρνληαη 

απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 γηα ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 
2013. Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), ειέγρζεθαλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θα. Θιενλίθε Ξ. 
Ιηθαξδνπνχινπ (Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο HLB HELLAS SA (Ι.Θεθηζίαο 184A, Σαιάλδξη 

152 31, AM ΠΝΔΙ 161.) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 26.03.2014 θαζψο θαη απφ ηελ 

Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 18.06.2014. 
 

Νη επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα θαη αθνξνχλ ηηο 
πεξηφδνπο 1.1 – 31.03.2014 θαη 1.1 – 31.03.2013 πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1 – 31.03.2014 νη νπνίεο έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη 
εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 34 πεξί ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαη έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ 

απφ 28.05.2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 
έρνπλ επηζθνπεζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή. 

 
Δπηιεγκέλα ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 παξαηίζεληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 
 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ     

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

 Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ - - 

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 18 19 

Κηθηό  απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 18 19 

 Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ (2.054) (673) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ  (2.517) (1.028) 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (2.939) (1.019) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 (2.653) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (2.939) (3.672) 

Κεηφρνπο Δηαηξείαο (2.939) (3.672) 

 Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο -  

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή –βαζηθά  (0,8905) (0,3088) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) (2.046) (664) 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ψζεζαλ ηελ 

ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ κφλν κέζσ ησλ εθκηζζψζεσλ 

επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ.    
 

Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ € 19 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ζε € 18 ρηι. ηε ρξήζε 2013 νθείιεηαη ζηε 
κείσζε ησλ εζφδσλ απφ εθκηζζψζεηο επελδπηηθψλ αθηλήησλ.  

   
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

δηεπξχλζεθαλ  ζε  € 2.046 ρηι. ηελ ρξήζε 2013 απφ € 664 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ 

«Ινηπψλ εζφδσλ/(εμφδσλ)» απφ € 355 ρηι. ην 2012 ζε € 1.630 ρηι. ην 2013 πνπ αθνξνχλ θπξίσο 
ιεμηπξφζεζκν θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο € 623 ρηι., πξνζαπμήζεηο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ 

ινηπνχο θφξνπο πνζνχ €268 ρηι., ηελ απνδεκίσζε ιχζεο εξγνιαβηθνχ ζπκβνιαίνπ αλάιεςεο εθηέιεζεο 
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ησλ έξγσλ επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο αθηλήηνπ «Ξαιαηά Αγνξά Τπρηθνχ» κε ην ζχζηεκα ηεο 

αληηπαξνρήο πνζνχ € 500 ρηι.,θαη ηελ πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο αθηλήηνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 
Απνζέκαηα πνζνχ € 295 ρηι.. 

 
Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 2.939 ρηι. έλαληη € 1.019  ρηι. ηε ρξήζε 

2012 θαη επεξεάζηεθαλ θπξίσο απφ ηελ δηεχξπλζε ησλ «Ινηπψλ εζφδσλ/(εμφδσλ)» πνπ αλαθέξζεθε 

αλσηέξσ θαη ηελ αχμεζε ησλ θφξσλ απφ € 9 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ζε € 422 ρηι. ην 2013 ιφγσ αχμεζεο ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%.  

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηελ πεξίνδν  γηα ηελ 

πεξίνδν 1.1- 31.03.2014. 
 
Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ   

ζε ρηι. € 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

 Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ - - 

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 4 4 

Κηθηό  απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 4 4 

 Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ (280) (170) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ  (361) (244) 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (360) (546) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (360) (546) 

Κεηφρνπο Δηαηξείαο (360) (546) 

 Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο -  

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή –βαζηθά  (0,1092) (0,1654) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) (278) (168) 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
H Δηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 δελ πξνέβε ζηελ πψιεζε θάπνηνπ εθ ησλ αθηλήησλ ηεο θαη   

σο ηνχηνπ ηα κφλα έζνδα αθνξνχλ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ  απφ ηελ εθκίζζσζε ελφο εθ ησλ επελδπηηθψλ 
ηεο αθηλήησλ.    

 

Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
δηεπξχλζεθαλ ζε € 278 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 απφ € 168 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2013 θπξίσο 

ιφγσ ησλ πξνζαπμήζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο.  
 

Νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο κεηψζεθαλ ζε  € 360 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014  απφ € 546 ρηι. ηελ 

πεξίνδν 1.1-31.03.2013 ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2013 κε 
απμεκέλνπο θφξνπο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%.  

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ησλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ηεο 31.12.2012 

θαη 31.12.2013: 
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Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο     

ζε ρηι. € 31.12.2013 31.12.2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 875 883 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 63 63 

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 10.399 10.399 

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2 112 

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 11.339 11.457 

Απνζέκαηα 5.286 5.581 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο*** 396 435 
Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα  25 1 

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 5.707 6.017 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 17.046 17.474 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 1.155 1.155 

Ινηπά ζηνηρεία  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ**** 4.088 7.027 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 5.243 8.182 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο - - 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 5.243 8.182 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.271 2.849 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 279 128 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 3.550 2.977 

Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη 4.500 4.798 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο****** 3.753 1.517 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 8.253 6.315 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 11.803 9.292 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 17.046 17.474 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο , «Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο», «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο», θαη «Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «πέξ ην άξηην», «Απνζεκαηηθά» θαη 
«Απνηειέζκαηα εηο λένλ». 
***** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο», «Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» θαη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». 
****** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνκεζεπηέο», «Βξαρππξφζεζκα 
δάλεηα ηξαπεδψλ»,  θαη «Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο».  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
 

 

Νη «Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» αθνξά ηεο ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά 10% ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηξηψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη ζηηο νπνίεο 
αλήθνπλ ηξία αθίλεηα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 150 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ιαπξίνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία θαηέρεη ην 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ κε ηελ 

επσλπκία ―EUROTERRA Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ‖, ―REBIKAT Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΑΘΗΛΖΡΥΛ‖ θαη ―ΑBIES Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΊΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ‖ κε αμία ηελ 31.12.2014 € 8.879ρηι., 879ρηι. 

θαη 641ρηι. αληίζηνηρα. Γηα πεξηζζφηεξεο ζρεηηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο βιέπε ελφηεηα  «3.10 
Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο». 

 

Πηα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ηα αθίλεηα, α) Νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Ξ. Ληξβάλα 1 & 
Σαιεπά  ζην Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ, β) Κεδνλέηα Γ΄ επί ηεο νδνχ Ξεξζέσο 1-3 ζην Γήκν  Φηινζέεο- 

Τπρηθνχ εκβαδνχ πνπ  αλήθεη θαηά 50% ζηελ Δηαηξεία. Θακία πξνζζήθε δελ έρεη γίλεη ζηα ελ ιφγσ αθίλεηα 
θαηά ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε (Κάξηηνο 2014) ηεο Geoaxis 

Property & valuation Services ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ (α) αλέξρεηαη ζε € 4.286 ρηι. θαη ε Δηαηξεία 
πξνέβε ζε πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ, επεηδή ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ήηαλ 

κεγαιχηεξε θαηά ην πνζφ ησλ € 295 ρηι. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε (Κάξηηνο 2014) ηεο 

Geoaxis Property & valuation Services ε εχινγε αμία ηνπ 50% ηνπ αθηλήηνπ (β) αλέξρεηαη ζε € 1.258 ρηι.. 
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, πνζνχ € 1εθαη., δελ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 

αμία θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία πξφβιεςε απνκείσζεο.  
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Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ ηελ 31.12.2013 ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2012 ιφγσ ησλ πςειψλ 
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ εηο λένλ. 

 
Ζ αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο» απφ € 2.849 ρηι. ηελ 31.12.2012 

ζε € 3.271 ρηι. ηελ 31.12.2013 νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%. 

 
Ζ κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη» νθείιεηαη ζηελ πιεξσκή πνζνχ € 

298ρηι. κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2013 πνπ αθνξά ιεμηπξφζεζκνπο ηφθνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.500 ρηι.   

 
Ζ αχμεζε ησλ «Ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ» νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 

«πνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη ηέιε» θαηά € 908 ρηι., ησλ «Ξξνθαηαβνιψλ πειαηψλ»  θαηά € 531 ρηι. θαη 

ησλ «Ινηπψλ ππνρξεψζεσλ» θαηά € 337 ρηι.. Πεκεηψλεηαη φηη απφ ην πνζφ ησλ € 908 ρηι., ήηαλ 
ιεμηπξφζεζκν θαη αθνξνχζε ηνλ ΦΑΞ 2012 θαη θνξνινγηθέο  πξνζαπμήζεηο (€ 893 ρηι.) θαζψο θαη ην 

ΔΔΡΖΓΔ 2012 (€15 ρηι.). Ρα παξαπάλσ πνζά έρνπλ  εμνθιεζεί ην Κάξηην 2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζφ 
ηνπ ΦΑΞ 2012 πιεξψζεθε απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαβάιεη έλαληη ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

νη κέηνρνη ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR Α.Δ. (βι. θεθ. 4.3 «Ιφγνη Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη 

Σξήζε ησλ Δζφδσλ»). 
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31.03.2014: 
 

ζε ρηι. € 31.03.2014 31.12.2013 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 875 875 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 63 63 

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 10.399 10.399 

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2 2 

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 11.339 11.339 

Απνζέκαηα 5.286 5.286 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο*** 694 396 

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα  116 25 

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 6.096 5.707 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 17.435 17.046 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 1.155 1.155 

Ινηπά ζηνηρεία  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ**** 3.728 4.088 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.883 5.243 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο - - 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.883 5.243 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ     

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.271 3.271 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 281 279 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 3.552 3.550 

Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη 4.500 4.500 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο****** 4.500 3.753 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 9.000 8.253 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 12.552 11.803 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 17.435 17.046 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Δπελδπηηθά Αθίλεηα», 
«Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
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*** Ν ινγαξηαζκφο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο», «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο», θαη «Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «πέξ ην άξηην», «Απνζεκαηηθά» θαη 
«Απνηειέζκαηα εηο λένλ». 
***** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο», «Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» θαη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». 
****** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνκεζεπηέο», «Βξαρππξφζεζκα 
δάλεηα ηξαπεδψλ»,  θαη «―Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ αχμεζε ησλ « Ξειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ» νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ 

θφξσλ ιφγσ απαίηεζεο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνξξέεη απφ πξνζθπγή πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη 
κε ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεηεί λα επηζηξαθεί λνκηκνηφθσο θαη αρξεσζηήησο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

πνζνχ € 297 ρηι. αλαθνξηθά κε ηα ππφ απαιινηξίσζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο.  

 
Ζ αχμεζε ησλ «Ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ» νθείιεηαη θπξίσο ζε ηφθνπο δαλείσλ θαη 

ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλνληαη 
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 2013 πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζπλ. πνζνχ €  747 ρηι. 

πεξίπνπ. 
  

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο  ζηηο ρξήζεηο 2012 θαη 

2013: 
 
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (68) (36) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (34) (14) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 126 0 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 24 (50) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 1 51 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
 

Ζ θαζαξή αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθε ζε € 24 ρηι. 
έλαληη  κείσζε € 50 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2012. 

 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο γηα ην 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 25 ρηι. έλαληη € 1 

ρηι. γηα ην 2012. 

 
Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2013 αλήιζαλ ζε € 126 ρηι. έλαληη € 

ρηι. ην 2012. Νη εηζξνέο ην 2013 νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 
 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο ηελ πεξίνδν 1.1-

31.03.2014. 
 
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (907) (4) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 0 0 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 999 4 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 92 0 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 25 1 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 117 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά  ηελ πεξίνδν 1.1-31.2014 αλήιζαλ ζε €  907 
ρηι. έλαληη € 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ αχμεζε ησλ εθξνψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε  

δηεχξπλζε ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ιφγσ 
απαίηεζεο επηζηξνθήο θφξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη ζηελ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ. 

  
Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.2014 αλήιζαλ ζε € 

999 ρηι. έλαληη € 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ αχμεζε ησλ εθξνψλ ην 2014, νθείιεηαη ζηηο 
πξνθαηαβνιέο ησλ κεηφρσλ ΓΔΘ-ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR έλαληη ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 
 

 

3.4 Φνξνινγηθνί Έιεγρνη 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο ηελ ρξήζε ηνπ 2003 θαη θαηά ηελ ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία 
απνδέρηεθε ην ζεκείσκα πεξαίσζεο ησλ αλειέγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 2004 έσο θαη 2009 θαη 

θαηέβαιε ην πνζφ ησλ € 58.870,65. Ν θφξνο πεξαίσζεο δελ βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο αιιά 

ζπκςεθίζηεθε κε ηελ ήδε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε. 
 

Ζ Δηαηξεία επέιεμε λα ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή  θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 & 2012 δελ 
απνδέρηεθε ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 Λ. 2238/1994. Ζ Δηαηξεία επίζεο εθηηκά φηη νη θφξνη πνπ ελδερνκέλσο 
πξνθχςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη ζηηο ελ ιφγσ 

ρξήζεηο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δεκηέο θαη δελ πθίζηαληαη αθαζάξηζηα έζνδα. Γηα ηε ρξήζε 2013,  

δηελεξγήζεθε θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 λ. 
2238/1994, θαη εθδφζεθε ε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή 

Ινγηζηή κε ζπκπέξαζκα «Σσξίο Δπηθχιαμε». Απφ ηνλ έιεγρν δειαδή ηεο ρξήζεο 1/1/2013 έσο 
31/12/2013 δελ πξνέθπςαλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο. 

 

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2010, 2011 θαη 2012 έρεη γίλεη πξφβιεςε πνζνχ € 69 ρηι. γηα 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, βαζηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, εθηηκά φηη ηπρφλ απνηειέζκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ 

αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ήδε 
δηελεξγήζεη, δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πεξηνπζηαθή 

δηάξζξσζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο.  
 

Δπίζεο, ζηελ ρξήζε 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζσξηλφο έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ ιφγσ ηεο 
βεβαίσζεο ηνπ ΦΑΞ γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013. Υζηφζν, αλακέλεηαη λέα εθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη γηα ηα δχν έηε απφ ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα 

πξνθχςνπλ κεησκέλα πνζά θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο §1 ηνπ άξζξνπ 32  «Ξξνζδηνξηζκφο αμίαο 
αθηλήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 57 ηνπ Λ.4223/2013. Ρν φθεινο απφ ηελ κείσζε ηνπ ΦΑΞ 

ππνινγίδεηαη ζε 226 ρηι. επξψ γηα ην θάζε έηνο.  
 

 

3.5 Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο 
 

 Νη εηαηξηθέο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΘΔΘΟΝΤ» γηα ηε ρξήζε 2012 

είλαη, καδί κε ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ειέγρνπ δηαζέζηκα ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζηε Γεκνηηθή 
Δλφηεηα Τπρηθνχ  ηνπ  Γήκνπ Φηινζέεο -Τπρηθνχ, επί ηεο νδνχ Γάθλεο 6, ΡΘ:15452 θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο  http://www.kekrops.gr  
 Νη εηαηξηθέο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΘΔΘΟΝΤ»  γηα ηε ρξήζε 2013 

είλαη, καδί κε ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ειέγρνπ δηαζέζηκα ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν 

Φηινζέεο -  Τπρηθνχ, επί ηεο νδνχ Γάθλεο 6, ΡΘ:15452  θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο  

http://www.kekrops.gr   



 

 42 

 Νη δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΘΔΘΟΝΤ»  γηα 

ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Φηινζέεο -  

Τπρηθνχ, επί ηεο νδνχ Γάθλεο 6, ΡΘ:15452  θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο  
http://www.kekrops.gr   

 
Άιιεο πιεξνθνξίεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο, πιελ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

 
 

3.6 Έγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ Θνηλνύ 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, γηα ηα αθφινπζα έγγξαθα (ή αληίγξαθν 
απηψλ ησλ εγγξάθσλ) πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, 

ζην Γήκν Ξαιαηνχ Τπρηθνχ, επί ηεο νδνχ Γάθλεο 6, ΡΘ:15452, δχλαηαη λα δηελεξγεζεί έιεγρνο: 

 
 Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 21.03.2014 πνπ απνθάζηζε ηελ παξνχζα 

Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ.  

 Ρν απφ 21.07.2014 Ξξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ νξίδεη ηελ ηηκή θαη ηε δηαδηθαζία 

άζθεζεο εγγξαθψλ θαη πξνεγγξαθψλ. 
 Ρελ επηζηνιή ηεο GEΝAXIS property & valuation services (Κάξηηνο 2014) πνπ αθνξά ζηνπο ιφγνπο 

δπζθνιίαο απνηίκεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα «Δπελδπηηθά Αθίλεηα» θαη «Ξάγηα» 

ηεο Δηαηξείαο.  

 Ρηο εθζέζεηο απνηίκεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ εθηηκεηηθή εηαηξεία 

ΛΑΗHellas/ADVENT A.E. ( Απξίιηνο 2014).  
 Ρελ έθζεζε απνηίκεζεο ησλ Απνζεκάησλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ εθηηκεηηθή εηαηξεία GEΝAXIS 

property & valuation services (Κάξηηνο 2014). 

 Ρελ απφ 25.07.2014 επηζηνιή ηεο εθηηκεηηθήο εηαηξείαο ΛΑΗHellas/ADVENT A.E ζρεηηθά κε ηηο 

εχινγεο αμίεο ησλ αθηλήησλ ησλ εηαηξεηψλ ABIES AE, REBIKAT AE θαη EUROTERRA ΑΔ ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία. 

 Ρελ Έθζεζε Δπξεκάησλ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή, απφ ηελ Δθηέιεζε 

Ξξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηψλ, επί ηεο βεβαίσζεο πξνθαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ  έλαληη ηεο 
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 
3.7 Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Δθδόηε 

 
3.7.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 
 

Ζ Δηαηξεία είλαη Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία θαη ππφθεηηαη ζηνλ Λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Δίλαη 
εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ζηε Λνκαξρία Αζελψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 

13063/06/Β/86/134, έρεη πξψελ ΑΟΚΑΔ 13063/06/Β/86/134 θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην ΓΔΚΖ κε αξηζκφ 
223301000. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ηελ επσλπκία «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - 

ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν ΘΔΘΟΝΤ - ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ». Πηελ αγγιηθή γιψζζα ε 
επσλπκία είλαη «KEKROPS S.A.». Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο - Τπρηθνχ, (δηεχζπλζε: 

Γάθλεο 6, Ξαιαηφ Τπρηθφ, ηειέθσλν: 210 67.12.071).  

 

Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1923 θαη ε δηάξθεηα ηεο ήηαλ αξρηθά πελήληα (50) έηε. Κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 14.12.1970 ε δηάξθεηά ηεο παξαηάζεθε γηα άιια (50) έηε (έσο ην 
2023) ελψ κε λεψηεξε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 04.11.1996 

παξαηάζεθε κέρξη θαη ην έηνο 2100. 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 1967 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ηεο θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο  αθηλήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ 
καηδνλεηψλ θαη πνιπηειψλ θαηνηθηψλ. Ζ κεηνρή ηεο δηαπξαγκαηεχεηαη ζήκεξα ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ 

Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ κε θσδηθφ ΘΔΘΟ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη KEKR ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  
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Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο, εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ κε έκθαζε 

ζηνλ ηνκέα πνιπηειψλ θαηνηθηψλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο, φηαλ νη ηδξπηέο ηεο ζπλεηζέθεξαλ δχν κεγάια 
θηήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπο ηα νπνία, κεηά ηελ πνιενδφκεζή ηνπο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, απνηέιεζαλ ην  

ζπλνηθηζκφ ηνπ Ξαιαηνχ Τπρηθνχ. 
 

Ππγθεθξηκέλα ε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο απνθηήζεθε απφ εηζθνξέο ησλ ηδξπηψλ ηεο Γεσξγίνπ 

Ζζαΐα θαη ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «Αζελατθή Δηαηξεία πξνο ελίζρπζε ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Βηνκεραλίαο». 
ιε ε εηζθεξζείζα ζηελ Δηαηξεία έθηαζε, νξηνζεηείηαη ζήκεξα απφ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνχ. 

 
Αθνινχζσο, ε Δηαηξεία θαηήξηηζε θαη εθάξκνζε κία απφ ηηο πξψηεο  ηδησηηθέο πνιενδνκήζεηο ζηελ Διιάδα, 

ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηε ράξαμε, δηάλνημε θαη θαηαζθεπή ησλ δξφκσλ, ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ 
έξγσλ ππνδνκήο, ηε δηακφξθσζε ρψξσλ αλαςπρήο θαη πξαζίλνπ, ηε δεκηνπξγία θνηλσθειψλ ρψξσλ, ηελ 

θαηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ θαη νηθνδνκεκάησλ ζε δηθά ηεο αθίλεηα, θαη ηελ νξηνζέηεζε νηθνπέδσλ γηα 

νηθηζηηθή αλάπηπμε. Έθηνηε ε Δηαηξεία επηθέληξσζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ αλάπηπμε πνιπηειψλ 
θαηνηθηψλ θαη καηδνλεηψλ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδά ηεο, κε απνηέιεζκα λα δηαζέηεη ζήκεξα  εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία ζηνλ επαίζζεην θαη απαηηεηηθφ απηφ ηνκέα. 
 

Ρα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ζήκεξα είλαη ηα εμήο: 

 
Ρν 1967 εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

 
Ρν 1997 Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε θνξνινγεζέλησλ απνζεκαηηθψλ. Κεηά ηελ 

αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο  αλήιζε ζε 409.815,60 € (139.644.650 δξρ.) δηαηξνχκελν ζε 
1.269.496  θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,3228 € (110 δξρ.) έθαζηε.  

 

Ρν 1998 Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη 
απνζεκαηηθψλ. Κεηά ηελ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψζεθε ζε 819.630,30 € (279.289.040 δξρ.) 

δηαηξνχκελν ζε 2.538.992 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,3228 € (110 δξρ.) έθαζηε.  
      

Ρν 1999 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ 

Θεθαιαίνπ. Ζ αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ έγηλε ζε αλαινγία 2 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 10 παιαηέο θαη 
θαιχθζεθε πιήξσο ην πνζφ ηεο αχμεζεο απφ δξρ. 507.798.000 (€ 1.490.236,24).  

 
Πηηο 21.03.2014 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ 

πθηζηάκελσλ κεηφρσλ, θαη  ηελ έθδνζε έσο 9.902.067 λέσλ Θνηλψλ Νλνκαζηηθψλ, κεηά δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ, άπισλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,35 ε θαζεκία, ζε αλαινγία ηξείο (3) λέεο  κεηνρέο  γηα θάζε 

κία (1) πθηζηάκελε κεηνρή θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,40 ε θαζεκία φπσο νξίζηεθε κε ηελ απφ 21.07.2014 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα αληιήζεη θεθάιαηα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

€ 3.960.826,80. 
 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη  απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη ηελ ελ γέλεη εκπνξηθή θαη εηαηξηθή 

λνκνζεζία.  Δηδηθφηεξα  δηέπεηαη  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920  «Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο  

θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο Θεθαιαηαγνξάο. 
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3.7.2 Δπελδύζεηο 
 
Νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο  γηα ηηο ρξήζεηο 2012 – 2013 ζε ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά θαη ζε 

ζπκκεηνρέο, αλαιχνληαη αθνινχζσο:  
 

Δπελδύζεηο   

ζε ρηι. € 2013 2012 

Δλζώκαηα πάγηα  - - 

Γήπεδα Νηθφπεδα - - 

Θηήξηα  - - 

Ινηπά - - 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ Δθηέιεζε  - 14 

Πύλνιν Δλζώκαησλ παγίσλ 0 14 

Δπελδπηηθά αθίλεηα - - 

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο - - 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 34 - 

Πύλνιν Ξάγηνπ Δλεξγεηηθνύ 34 14 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
 

 

Θαηά ηε ρξήζε 2012, ε Δηαηξεία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ € 14.439  γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα 
ηελ επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηεο παιαηάο αγνξάο Τπρηθνχ.   

  

Θαηά ηε ρξήζε 2013, ε Δηαηξεία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ € 34.360 γηα ηελ  αλαινγηθή ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο «ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ.» ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί κέξνο 

ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απηήο. Ππλεπψο ε Δηαηξεία αλέιαβε 1.718 θνηλέο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 20 ε θάζε κία ρσξίο έηζη λα κεηαβιεζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. Έηζη ηελ 30/11/2013 (εκεξνκελία ιχζεο θαη ζέζεο ζε 

εθθαζάξηζε ηεο «ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ.») ε Δηαηξεία θαηείρε 12.806 κεηνρέο επί ζπλφινπ 27.718  
νλνκαζηηθήο αμίαο 20 επξψ ε θάζε κία. 

 
Θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014, ε Δηαηξεία δελ πξνέβε ζε επελδχζεηο.  

         
 

3.7.2.1 Ρξέρνπζεο θαη Πθνπνχκελεο Δπελδχζεηο    
 
Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία δελ βξίζθεηαη ζην ζηάδην πινπνίεζεο 

ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ θαη δελ έρεη αλαιάβεη θακία ηζρπξή δέζκεπζε γηα ηελ πινπνίεζε κειινληηθψλ 
επελδχζεσλ κε ηελ εμαίξεζε ηεο επηζθεπήο ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο θαη ησλ εξγαζηψλ άξζεο απαιινηξίσζεο 

θαη ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ γηα ην Ν.Ρ. 132 (ΞΔΟΠΔΥΠ 11-19  & ΑΛΥΛΚΝΠ), Ν.Ρ.89 

(ΓΑΦΛΖΠ-ΓΑΒΑΘΖ-ΠΡΔΦΑΛΑΘΝ- ΑΛΥΛΚΖ / ΓΟΑΦΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ) θαη Ν.Ρ. 161 (ΚΔΙΔΡΝΞΝΙΝ 7 & 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ) πξνυπνινγηζκνχ € 400 ρηι. κέξνο ησλ νπνίσλ πνζνχ €277 ρηι.  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ηα έζνδα ηεο παξνχζαο αχμεζεο (βι. θεθ. 4.3 «Ιφγνη Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε ησλ 
Δζφδσλ). Ρν ππφινηπν πνζφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.  
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3.8 Ξιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο 

 
3.8.1 Θπξηόηεξεο  Γξαζηεξηόηεηεο  
 
Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία έηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο  αθηλήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ καηδνλεηψλ θαη 

πνιπηειψλ θαηνηθηψλ. 
 

κσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ, ε νπνία 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη ππνρψξεζε ησλ εκπνξηθψλ ηηκψλ (αγνξάο θαη 

ελνηθίαζεο). Δίλαη γλσζηφ φηη ην κεησκέλν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ηα ρακειά πνζνζηά πξαγκαηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο γηα επέλδπζε, ε ζηάζε ηδηνθηεηψλ θαη κεζηηψλ, ε δηαζεζηκφηεηα ξεπζηνχ, ε  αχμεζε ηεο 

θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη νη απζηεξφηεξνη φξνη ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη 

ζπληζηψζεο πνπ επαλαθαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ αθηλήησλ. Κε απηά ηα δεδνκέλα, ε Δηαηξεία 
δελ θαηάθεξε ηα ηειεπηαία δχν έηε λα πξαγκαηνπνηήζεη έζνδα πινπνηψληαο ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην. 

 
Κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4172/23.07.2013 ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2014 θαη κεηά  νη εμήο κεηαβνιέο πνπ 

άπηνληαη ησλ θνξνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηεο Δηαηξείαο: 

 
 Θαηάξγεζε ηεο επηβνιήο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ γηα ηα έζνδα απφ Ηδηνρξεζηκνπνίεζε, 

Γσξεάλ Ξαξαρψξεζε θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ είηε αθνξά ζε θπζηθά είηε ζε λνκηθά πξφζσπα. 

 Αλαγλψξηζε ηνπ ΔΛ.Φ.Η.Α. (Δληαίνο θφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ) σο δαπάλε πνπ εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 22 θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013.  Ξαξάιιεια 
ζεσξείηαη θαη επηρεηξεκαηηθή δαπάλε ηεο Δηαηξείαο πνπ κπνξεί λα ηελ σθειήζεη ελδερνκέλσο ζηελ 

επφκελε πεληαεηία (άξζξν 27 λ.4172/2013). 
 

 

Κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4223/31.12.2013, λέα δεδνκέλα πξνβιέπεηαη λα επεξεάζνπλ ζέκαηα 
νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο Δηαηξείαο ήηνη : 

 
 Δπηπιένλ ζεκαληηθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε δηα κέζνπ ηνπ ΔΛ.Φ.Η.Α. αθνχ ν λένο απηφο λφκνο 

πξνβιέπεη απαιιαγή θφξνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αθίλεησλ: α) πνπ πθίζηαληαη απαγφξεπζε 

νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ β) πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ απνδέζκεπζε απηψλ θαη γ) πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί 
απνδεκηψζεηο κεηά απφ έλα έηνο απφ ηελ έθδνζε ακεηάθιεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή νξηζηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο ζε κεγάιν πνζνζηφ πεξηιακβάλεη ηέηνηνπο 
είδνπο αθίλεηα πνπ κε ηνλ λέν λφκν ζα απαιιαρζνχλ απφ ηνλ θφξν απηφ. 

 Κείσζε ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ αθηλήησλ ζην πνζνζηφ 3%. Ζ 

κείσζε απηή πξνβιέπεηαη λα αλαζεξκάλεη ηελ αγνξά αθηλήησλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πθίζηαηαη 
ζεκαληηθή πεξίνδν θάκςεο, αθνχ ζα κεηψζεη ην θφζηνο αγνξάο ησλ αθηλήησλ. 

 

 
Ρν ραξηνθπιάθην αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη αθίλεηα :  
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 ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 
(Κ2)  ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

  Α. ΔΞΔΛΓΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ      

 ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΞΑΙΑΗΝ ΤΣΗΘΝ     

 ΞΔΟΠΔΥΠ 11-19  & ΑΛΥΛΚΝΠ  5.829,14  
Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην/ πφ απαιινηξίσζε  

 ΛΔΦΔΙΖΠ 6 -ΖΟΑΠ - ΞΔΟΠΔΥΠ 
 

7.093,54  
Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

 ΚΔΙΔΡΝΞΝΙΝ 7 & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ  1.180,00  πφ απαιινηξίσζε 

 ΑΚΑΓΟΑΓΥΛ & ΒΔΟΔΛΗΘΖΠ   1.100,00  πφ απαιινηξίσζε  

 ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ     

 ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 2 & ΘΝΓΟΝ - ΣΑΙΑΛΓΟΗ  1.035,27  πφ απαιινηξίσζε 

  ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΑΡΝΚΔΗΝ     

 
ΤΣΗΘΝ: Βξαρψδεο πεξηνρή αξπκνηφκεηνο  εθηφο 
Ξξάζηλεο γξακκήο 

 
31.000,00  

Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

 
ΤΣΗΘΝ: Βξαρψδεο πεξηνρή αξπκνηφκεηνο  εθηφο 
Ξξάζηλεο γξακκήο 

 
18.800,00  

Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

 ΤΣΗΘΝ: Έθηαζε εθηφο ζρεδίνπ - Ξξψελ Ιαηνκείν  193.867,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην                               
(Ρκήκα 185 ζηξ. Αλαδαζσηέν)      

 Β. ΞΑΓΗΑ      

 ΓΟΑΦΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ     

 ΓΑΦΛΖΠ-ΓΑΒΑΘΖ-ΠΡΔΦΑΛΑΘΝ- ΑΛΥΛΚΖ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 5.056,00  πφ απαιινηξίσζε/                  
Γηεθδηθνχκελν απφ ηνλ Γήκν Τπρηθνχ    ΘΡΊΟΗΝ 770,00  

 ΞΑΙΑΗΑ  ΑΓΝΟΑ (ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ)     

 
ΘΝΛΡΝΙΔΝΛΡΝΠ -ΞΑΠΣΑΙΗΑΠ- ΣΟΠΑΛΘΔΚΥΛ.-
ΑΚΑΟΟΙΗΓΝΠ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 7.230,00  Επικαρπία 

  ΘΡΊΟΗΝ 973,06  

Επικαρπία/Αίηεζε αθχξσζεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ζην Πη.Δ. 

 Γ. ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ      

 ΝΗΘΝΞΔΓΝ Ξ. ΤΣΗΘΝ      

 Ξ.ΛΗΟΒΑΛΑ 1 & ΣΑΙΔΞΑ  2.084,09   

 

Ξ.ΛΗΟΒΑΛΑ 1α & ΣΑΙΔΞΑ (εθηφο ζρεδίνπ) 
 375,08 

 
 

 
 ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ  

  
 

 

 ΞΔΟΠΔΥΠ 1-3 - ΑΛΥΛΚΝΠ – ΓΝΙΑΠΗΘ (50%) ΘΡΗΟΗΝ 357  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Γηα ηηο λνκηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα αλσηέξσ αθίλεηα βιέπε ελφηεηα 3.21 «Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο 

ππνζέζεηο». 

 
Αλαθνξηθά κε ηα εκπξάγκαηα βάξε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ελφηεηα 3.13 «Δκπξάγκαηα Βάξε - Δγγπήζεηο».  
 

Δπηπιένλ, γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο 
βιέπε ελφηεηα 3.8.3 «Δθηίκεζε αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο». 

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο είλαη ζήκεξα ζε ηζρχ: 
 

 Ρνπνζεζία  Δπηθάλεηα  Ξνζνζηφ πιεξφηεηαο  

Νηθφπεδν  Δζληθήο Αληηζηάζεσο & 
Θφξδνπ Σαιάλδξη   

1.035,27 η.κ.  100% 

Γξαθείν  Γάθλεο 6, π. Τπρηθφ   60 η.κ.  100% * 
*Ζ ππφινηπε επηθάλεηα 710 η.κ. ηνπ θηεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δηαηξεία.  
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3.8.2 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο  
 

  
Ρα ζεκαληηθφηεξα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο  ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 

 Καηδνλέηα επηθαλείαο 357 ηκ ζην Ξ. Τπρηθφ,  ζε νηθφπεδν επξηζθφκελν επί ησλ νδψλ Ξεξζέσο 1-3 - 

Αλψλπκνο - Γφιαζηθ,  αλεπηπγκέλε ζε ηέζζεξηο ζηάζκεο. Πε απηήλ αλήθεη θαη’  απνθιεηζηηθή ρξήζε 
ηκήκα αθαιχπηνπ ρψξνπ επηθαλείαο 305 η.κ. ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θνιπκβεηηθή δεμακελή 40 η.κ.   

Νηθνδνκήζεθε  δπλάκεη ηεο  κε αξηζκφ 53/08 Άδεηαο Νηθνδνκήο  θαη αλήθεη θαηά 50% ζηελ  Δηαηξεία. 
Βξίζθεηαη εληφο ζπγθξνηήκαηνο ηξηψλ θαηνηθηψλ θαη είλαη νινθιεξσκέλε.  

 Νηθφπεδν εληφο Πρεδίνπ Ξαιαηνχ Τπρηθνχ, Ξ. Ληξβάλα 1 & Σαιεπά, επηθαλείαο 2 ζηξ.   

 
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ ε Δηαηξεία εθηηκά σο πην άκεζε ηελ επίιπζε ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ 

ησλ παξαθάησ αθηλήησλ θαη ζπλεπψο ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζε ηνπο: 

 
 Γεθαέμη θαηαζηήκαηα ζηελ Ξαιαηά Αγνξά Τπρηθνχ ζπλνιηθήο επηθαλείαο 973 η.κ.  ζε νηθφπεδν 

πεξηθιεηφκελν απφ ηηο νδνχο Θνληνιένληνο- Ξαζραιηάο – Σξπζαλζέκσλ θαη Ακαξπιιίδνο. Ρν θηίξην ηεο 

Ξαιαηάο Αγνξάο έρεη ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέν. Ν Γήκνο Φηινζέεο- Τπρηθνχ  κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
375/2013 απφθαζε ελέθξηλε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζην 

αθίλεην ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο Γ.Δ. Τπρηθνχ» πξνυπνινγηζκνχ €180.000 απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

Ρν έξγν εθηηκάηαη φηη ζα πινπνηεζεί εληφο ηνπ 2014. Ξαξάιιεια κε ην έξγν ηνπ Γήκνπ ε Δηαηξεία ζα 
νινθιεξψζεη ηελ επηζθεπή ηεο Ξ. Αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα εθκηζζψζεη ηα θαηαζηήκαηα εληφο ηνπ 

2014. Δθθξεκεί ε έθδνζε απνθάζεσο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ – Φηινζέεο ζην ΠηΔ 
ε νπνία εθδηθάζηεθε ζηηο 11.06.2014. 

 
 Νηθφπεδν εληφο Πρεδίνπ Ξαιαηνχ Τπρηθνχ, Λεθέιεο 6 – Ήξαο – Ξεξζέσο, επηθαλείαο 7 ζηξ. Δθθξεκεί 

ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ γηα ηελ δηεθδίθεζε ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

Ρα παξαπάλσ νηθφπεδα αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία απφ ηεο ηδξχζεψο ηεο ην έηνο 1923.  

 

3.8.3 Δθηίκεζε αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο 
 

Πχκθσλα κε ην παξάξηεκα XIX ηνπ Θαλνληζκνχ 809/2004 θαη ηηο παξαγξάθνπο 128-130 ηνπ θεηκέλνπ ηεο 
ESMA (20.3.2013) 2013/319, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηηο εηαηξίεο αθηλήησλ θαη εηδηθφηεξα πξνβιέπεη ηε 

ζχληαμε έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήησλ απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή θαη ηελ ελζσκάησζή κηαο πεξίιεςεο απηήο 

ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε 
εθηίκεζεο ησλ θάησζη αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ Απνζεκάησλ, πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή έθζεζε (ε «Έθζεζε») ηεο 

27.03.2014, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ GEOAXIS Property and Valuation Services (εθεμήο «GEOAXIS»), 

πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία εθηηκεηψλ αθηλήησλ θαη κέινο ηνπ The Royal Institution of Chartered Surveyors 
(MRICS, FRICS) (www.rics.org) ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή, επί ηεο νδνχ Θνξαή 7, 15341.  

 
Ζ GEOAXIS είλαη εγγεγξακκέλε ζηα κεηξψα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε 

αξηζκφ ΓΔ.ΚΖ 124198103000. Δίλαη επίζεο εγγεγξακκέλε ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ κε 
αξηζκφ κεηξψνπ 335645 θαζψο θαη ζην Κεηξψν Ξηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ ηνπ πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ 

κε αξηζκφ κεηξψνπ 1,  έρεη Α.Φ.Κ. 800469572 θαη  ππάγεηαη ζηε Γ.Ν. Σνιαξγνχ. 

 
Ζ λνκηθή ηεο κνξθή είλαη απηή ηεο Κνλνπξφζσπεο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚΔΞΔ) θαη ε 

λνκνζεζία ζηελ νπνία ππάγεηαη είλαη ε Διιεληθή θαζψο ρψξα ζχζηαζεο ηεο είλαη ε Διιάδα. 
 

Ξαξάιιεια ε GEOAXIS  κε ηελ απφ 31.03.2014 επηζηνιή (εθεμήο ε «Δπηζηνιή») ζηελ Δηαηξεία εμεγεί ηνπο 

ιφγνπο αδπλακίαο εθηίκεζεο ησλ Δπελδπηηθψλ θαη Ξαγίσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο.  
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Έθζεζε εθηίκεζεο Απνζεκάησλ  
Αληηθείκελν ηεο εθηίκεζεο απνηεινχλ ηα Απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο δειαδή ηα εμήο δχν αθίλεηα: 

 α/α 1. Κεδνλέηα επηθαλείαο 427,46ηκ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ηαθηνπνηεκέλσλ ρψξσλ 11,27 η.κ. 

θαη ησλ ρψξσλ ππφ ηαθηνπνίεζε 58,86 η.κ.) εληφο ηνπ Ν.Ρ. 132 ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ, επί ηεο 

νδνχ Ξεξζέσο 1-3, πνπ αλήθεη θαηά 50% ζηελ Δηαηξεία. Δθηίκεζε αγνξαίαο αμίαο ηεο κεδνλέηαο 
αλέξρεηαη ζε  €1.258.000  (*) 
 (*) Ζ εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο αθνξά ζε αθίλεην δίρσο θαλέλα πνιενδνκηθφ, λνκηθφ ή άιιν πξφβιεκα, ην νπνίν κπνξεί 
αθψιπηα λα κεηαβηβαζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο. Πεκεηψλνπκε φηη ζην νηθφπεδν βξίζθεηαη εληφο δηεθδηθνχκελεο 
έθηαζεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηελ απφ 01/12/1988 αγσγή ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηεο ΘΔΘΟΝΤ. Βξίζθεηαη ζε 
εθθξεκφηεηα ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

 
 α/α 2. Νηθφπεδν επηθαλείαο 2.459,17ηκ εληφο ηνπ Ν.Ρ. 137 ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ επί ησλ 

νδψλ Σαιέπα-Ληξβάλα-Γξφζε. Ζ εθηίκεζε αγνξαίαο αμίαο Νηθνπέδνπ είλαη € 4.286.000 (**) 
(**) Ζ εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο αθνξά ζε αθίλεην δίρσο θαλέλα πνιενδνκηθφ, λνκηθφ ή άιιν πξφβιεκα, ην νπνίν κπνξεί 
αθψιπηα λα κεηαβηβαζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο. Ζ εθηίκεζε αθνξά ζην νηθφπεδν κε ηελ βαζηθή παξαδνρή ηεο 
ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 7577/443/4-4-2007 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ πεξί άξζεο ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο 
ζην Ν.Ρ. 137 θαη απνραξαθηεξηζκφ απφ θνηλφρξεζην πξάζηλν ζε νηθνδνκήζηκν ρψξν κε φξνπο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 
πεξηνρή. Πεκεηψλνπκε φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο γηα ην ελ ιφγσ νηθφπεδν βξηζθφηαλ ζε εθθξεκφηεηα δηθαζηηθή 
δηαδηθαζία ζην ΠηΔ  γηα ηελ αθχξσζε ηεο 7577/443/4-4-2007 απφθαζεο ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ. 

 
Υο ρξφλν θαηάιιειεο πξνψζεζεο ησλ εθηηκψκελσλ αθηλήησλ (θαηά ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο Αγνξαίαο 

Αμίαο), ζεσξνχληαη νη 12-16 κήλεο. Ν νξηζκφο ηεο αγνξαίαο αμίαο δελ ζπκπεξηιακβάλεη θακία πξφβιεςε γηα 

πηζαλά θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πψιεζε, νχηε γηα πηζαλνχο θφξνπο πνπ κπνξεί λα βαξχλνπλ ην 
αθίλεην. Ζ εθηίκεζε έρεη σο θξίζηκν ρξφλν ηελ 1ε Καξηίνπ 2014. 

 
Νη εχινγεο αμίεο πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή ηεο Ππγθξηηηθήο Κεζφδνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελεξγή αγνξά απφ ηελ νπνία κπνξεί λα αληιεζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη αμηφπηζηεο 
πιεξνθνξίεο γηα αληίζηνηρα κε ην πξνο εθηίκεζε αθίλεην. Θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Ππγθξηηηθήο Κεζφδνπ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ε βαζηθή επηδίσμε είλαη ε ζπιινγή πξαγκαηηθψλ δηθαηνπξαμηψλ 

αλάινγσλ αθηλήησλ ζηελ ίδηα ή ζε παξαπιήζηεο πεξηνρέο κε ην εθηηκψκελν, φπνπ κε ηελ ρξήζε 
θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ πξνζαξκφδνληαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη αμηφπηζηα γηα 

ηελ παξνχζα κειέηε. κσο ζχκθσλα  ζηελ Έθζεζε, εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ φηη: 
 Ζ αγνξά δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ελεξγή ψζηε λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο απφ πξάμεηο, 

 Νη αμίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ζπκβφιαηα είλαη ζπλήζσο νη αληηθεηκεληθέο παξά νη πξαγκαηηθέο-

εκπνξηθέο, 

 Γελ ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ αγνξά θαη δελ δεκνζηεχνληαη δείθηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 
 

ε πινπνίεζε ηεο Ππγθξηηηθήο Κεζφδνπ βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζε δεηνχκελεο ηηκέο θαη γεληθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα αγνξάο, ζηηο νπνίεο δηελεξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο, αθνχ κεηψζεθαλ εμ αξρήο θαηά 20% ψζηε λα πξνζεγγηζηεί κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ην 

πηζαλφ επίπεδν δηθαηνπξαμίαο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δήηεζε (ζεσξήζεθε 20% ηελ πηζαλή ππνρψξεζε 
θάζε ηδηνθηήηε απφ ηελ αξρηθή δεηνχκελε ηηκή θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε). Ζ εθηηκψκελε αγνξαία αμία 

κνλάδαο (€/ηκ) πνπ πηνζεηήζεθε γηα ην αθίλεην πξνέθπςε κεηά : α) απφ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ γεληθψλ 
πηλάθσλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγήζακε θαηά ηελ έξεπλα αγνξάο θαη, β) απφ ελδειερή 

πξνζαξκνγή ησλ θαιχηεξσλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέρζεθε γηα ην εθηηκψκελν αθίλεην, 
ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο εηαηξείαο GEOAXIS ε εχινγε αμία ηνπ νηθνπέδνπ επηθαλείαο 
2.459,17ηκ εληφο ηνπ Ν.Ρ. 137 ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ επί ησλ νδψλ Σαιέπα-Ληξβάλα-Γξφζε 

αλέξρεηαη ζε  € 5.286 ρηι. Ζ Δηαηξεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 πξνέβε ζε απνκείσζε 
ηεο αμίαο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά ην πνζφ ησλ € 296 ρηι.  

Δπηπιένλ, ε εχινγε αμία ηεο Κεδνλέηαο Γ΄ επί ηεο νδνχ Ξεξζέσο 1-3 ζην Γήκν  Φηινζέεο- Τπρηθνχ πνπ 

αλήθεη θαηά 50% ζηελ Δηαηξεία, αλέξρεηαη ζε € 1.258 ρηι. ελψ ε ινγηζηηθή αμία ηεο αλέξρεηαη ζε € 1εθαη. 
θαη σο ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ πξνέβε ζε πξφβιεςε απνκείσζεο. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 2 (Απνηίκεζε 

Απνζεκάησλ), ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο 
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρελ 31.03.2014, δελ επήιζε θακκία κεηαβνιή ζηελ απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ 

αθηλήησλ.  
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Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη φια ηα θφζηε αγνξάο θαη κεηαπνίεζεο θαη ηηο άιιεο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε. 
 

Δπηζηνιή αδπλακίαο εθηίκεζεο Δπελδπηηθώλ θαη Ξαγίσλ αθηλήησλ  
 
ύκθωλα κε ηελ από 31.3.2014 Δπηζηνιή ηεο GEOAXIS πξνο ηελ Δηαηξεία κε ζέκα: «ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ (MARKET VALUE) ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΤΥΙΚΟ ΑΣΣΙΚΗ» 
αλαθέξνληαη νη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ εθηίκεζε ηωλ Δπελδπηηθώλ θαη Παγίωλ αθηλήηωλ. 
πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα θάηωζη: 
 

«…. Δπηβεβαηψλνπκε φηη ε ιίζηα ησλ αθηλήησλ πνπ καο πξνκεζεχζαηε είλαη ε αθφινπζε: 

 

 

 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 

(Κ2) 
ΑΛΡΗΘ/ΘΖ  
ΑΜΗΑ (€) ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

 Α. ΔΞΔΛΓΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ      

ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΞΑΙΑΗΝ ΤΣΗΘΝ     

ΞΔΟΠΔΥΠ 11-19  & ΑΛΥΛΚΝΠ  5.829,14 27.574.163,85 
Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην/ πφ απαιινηξίσζε  

ΛΔΦΔΙΖΠ 6 -ΖΟΑΠ - ΞΔΟΠΔΥΠ 
 

7.093,54 33.555.281,62 
Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

ΚΔΙΔΡΝΞΝΙΝ 7 & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ  1.180,00 2.936.217,60 πφ απαιινηξίσζε 

ΑΚΑΓΟΑΓΥΛ & ΒΔΟΔΛΗΘΖΠ   1.100,00 4.162.752,00 πφ απαιινηξίσζε  

ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ     

ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 2 & ΘΝΓΟΝ - ΣΑΙΑΛΓΟΗ  1.035,27 908.079,50 πφ απαιινηξίσζε 

 ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΑΡΝΚΔΗΝ     
ΤΣΗΘΝ: Βξαρψδεο πεξηνρή αξπκνηφκεηνο  εθηφο 
Ξξάζηλεο γξακκήο 

 
31.000,00 1.410.500,00 

Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

ΤΣΗΘΝ: Βξαρψδεο πεξηνρή αξπκνηφκεηνο  εθηφο 
Ξξάζηλεο γξακκήο 

 
18.800,00 885.400,00 

Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διιεληθφ 
Γεκφζην 

ΤΣΗΘΝ: Έθηαζε εθηφο ζρεδίνπ - Ξξψελ Ιαηνκείν  193.867,00 8.820.948,50 Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην                               
(Ρκήκα 185 ζηξ. Αλαδαζσηέν)     

Β. ΞΑΓΗΑ      

ΓΟΑΦΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ     

ΓΑΦΛΖΠ-ΓΑΒΑΘΖ-ΠΡΔΦΑΛΑΘΝ- ΑΛΥΛΚΖ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 5.056,00 14.277.434,06 πφ απαιινηξίσζε/                  
Γηεθδηθνχκελν απφ ηνλ Γήκν Τπρηθνχ   ΘΡΊΟΗΝ 770,00 2.956.800,00 

ΞΑΙΑΗΑ  ΑΓΝΟΑ (ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ)     
ΘΝΛΡΝΙΔΝΛΡΝΠ -ΞΑΠΣΑΙΗΑΠ- ΣΟΠΑΛΘΔΚΥΛ.-
ΑΚΑΟΟΙΗΓΝΠ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 7.230,00 - Δπηθαξπία 

 ΘΡΊΟΗΝ 973,06 3.944.650,39 
Δπηθαξπία/Αίηεζε αθχξσζεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο ζην Πη.Δ. 

Γ. ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ      

ΝΗΘΝΞΔΓΝ Ξ. ΤΣΗΘΝ      

Ξ.ΛΗΟΒΑΛΑ 1 & ΣΑΙΔΞΑ  2.084,09   

Ξ.ΛΗΟΒΑΛΑ 1α & ΣΑΙΔΞΑ (εθηφο ζρεδίνπ)  375,08 9.875.645,48  

 ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ  
  

 
 

ΞΔΟΠΔΥΠ 1-3 - ΑΛΥΛΚΝΠ – ΓΝΙΑΠΗΘ (50%) ΘΡΗΟΗΝ 357 1.152.048,00 Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

ΠΛΝΙΝ   112.124.065,66  

 
Για ηα δύο ακίνηηα πος πεπιλαμβάνονηαι ζηα αποθέμαηα έσοςμε ήδη πποβεί ζε εκηίμηζη ηηρ αγοπαίαρ αξίαρ 
ηοςρ ζηιρ 27/03/2014. 
 
Για όλα ηα ςπόλοιπα ακίνηηα, ζύμθυνα με ηιρ πληποθοπίερ και ςλικό πος μαρ παπαδώζαηε, δηλώνοςμε όηι 
η αξιόπιζηη εκηίμηζη ηηρ ηπέσοςζαρ αγοπαίαρ αξίαρ ηοςρ αξιολογείηαι υρ μη εθικηή. 
 
Πιο ζςγκεκπιμένα, δεδομένυν ηυν ζοβαπόηαηυν και πολύπλοκυν πολεοδομικών και νομικών πεπιοπιζμών 
αλλά ζε μεπικέρ πεπιπηώζειρ και ηυν ιδιοκηηζιακών διεκδικήζευν, έσοςμε ηην άποτη όηι δεν μποπεί να 
πποζδιοπιζθεί με αζθάλεια κανενόρ είδοςρ δςναηόηηηα αξιοποίηζηρ ηυν ακινήηυν. Ωρ εκ ηούηος, ακίνηηα 
πος ζηεπούνηαι βαζικών πολεοδομικών σαπακηηπιζηικών (δεν ςπάπσοςν όποι δόμηζηρ, σπήζειρ γηρ κλπ.), 
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ακίνηηα πος βπίζκονηαι ζε πολύσπονη ανηιδικία με ηο Δημόζιο ή ηπίηοςρ, ακίνηηα δεζμεςμένα ή με 
δεζμεςηικέρ σπήζειρ (π.σ. κοινόσπηζηοι σώποι, αναδαζυηέερ εκηάζειρ) κλπ., θευπούμε όηι είναι εξαιπεηικά 
δύζκολο και εκηιμηηικά επικίνδςνο να ηοςρ αποδοθεί ζενάπιο αξιοποίηζηρ, άπα και αγοπαία αξία καθώρ 
επιππόζθεηα δεν μποπεί να πποζδιοπιζθεί ζηην παπούζα θάζη ηο σπονικό πλαίζιο επίλςζηρ ηυν ανυηέπυ 
ςποθέζευν καθώρ και να πποβλεθθεί με ζιγοςπιά ηο αποηέλεζμα ηοςρ…...» 

 

H Δηαηξεία δειψλεη, φηη ε Έθζεζε πνπ έρεη εθπνλεζεί ηνλ Κάξηην ηνπ 2014 απφ ηελ GEOAXIS πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο παξ. 128 - 130 ηνπ θεηκέλνπ ηεο ESMA (2013/319) (ESMA: European 

Securities and Markets Authority). 
 

H Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη: 

i) ιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ αθηλήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζθνπφ ηεο εθηίκεζεο ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 31.12.2013 παξαηίζεληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε θαη 

Δπηζηνιή πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ GEOAXIS. 
ii) H ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεηαη:  

α) σο πξνο ηελ εθηηκεζείζα αμία θαη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Απνζέκαηα ηεο 31.12.2013, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
θνηλνχ (βιέπε ζρεηηθά ελφηεηα 3.6, «Έγγξαθα ζηε δηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Θνηλνχ» ηνπ παξφληνο 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). 
β) σο πξνο ηελ Δπηζηνιή πνπ αθνξά ηελ αδπλακία απνηίκεζεο ησλ Δπελδπηηθψλ θαη Ξαγίσλ αθηλήησλ 

ηεο Δηαηξείαο ηεο 31.12.2013, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ (βιέπε ζρεηηθά 

ελφηεηα 3.6, «Έγγξαθα ζηε δηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Θνηλνχ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). 
γ) σο πξνο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο: ζηηο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2013, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γ.Ξ.Σ.Ξ. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ 
ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή θα. Θιενλίθε Ξ. Ιηθαξδνπνχινπ (Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281) ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξείαο HLB HELLAS SA (Ι.Θεθηζίαο 184A, Σαιάδξη 152 31, AM ΠΝΔΙ 161.). Νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2013 είλαη δηαζέζηκεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ (βιέπε ζρεηηθά ελφηεηα 3.6, 

«Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Θνηλνχ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). 

 
Πεκεηψλεηαη φηη νπδέπνηε έρεη γίλεη απνηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ θαη παγίσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο, θαη ηα 

ελ ιφγσ αθίλεηα απνηηκψληαη ηελ 31.12.2013 θαη ηελ 31.03.2014 ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο, ήηνη € 63 ρηι.  
Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη νηαδήπνηε λεφηεξε απνηίκεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηεπζεηεζεί νξηζηηθά ππέξ ηεο ην 

ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο, ζα θαηαγξαθνχλ νη ζρεηηθέο ππεξαμίεο, δεδνκέλνπ φηη νη ζεκεξηλέο εκπνξηθέο 

θαη αληηθεηκεληθέο αμίεο είλαη πςειφηεξεο, απφ ηηο αμίεο ησλ βηβιίσλ, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε 
επηβάξπλζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ € 63 ρηι. 

 
Ζ Έθζεζε θαη ε Δπηζηνιή ππνγξάθνληαη απφ ηνλ θ. Γηάλλε Μπιά, ΑΡΚ, MSc, FRICS Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

(Κέινο ΡΔΔ 70875), Νξθσηφο Ξξαγκαηνγλψκνλαο Δθηηκεηήο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο (Κέινο RICS 855575), 
Ξηζηνπνηεκέλνο Δθηηκεηήο, Κεηξψν Δθηηκεηψλ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ (Αξ. 16). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

Έθζεζε, θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο εθηηκεηηθήο νκάδαο δελ είρε, νχηε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 

δνζνιεςία αλαθνξηθά κε ην πεξηγξαθφκελν αθίλεην θαη δελ έρεη ππάξμεη, νχηε είλαη ζήκεξα, ζηέιερνο, 
ππάιιεινο ή εμσηεξηθφο ή άιινο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο, εθηφο απφ ηελ πηζαλή ηδηφηεηα ηνπ σο 

αλεμάξηεηνπ εμσηεξηθνχ εθηηκεηή ζην παξειζφλ ηφζν γηα ην ίδην, φζν θαη γηα ινηπά αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο. 
Ξαξάιιεια, ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή ηεο εθηίκεζεο πξνο ηελ GEOAXIS property & valuation services δελ 

ζπλδέεηαη κε θαλέλα ηξφπν κε ηελ εθηηκψκελε αμία θαη είλαη ρακειφηεξε απφ ην 5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηεο εηαηξείαο θαηά ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο. 
 

Δπίζεο, ε Έθζεζε είλαη πηζηνπνηεκέλε θαζψο εθπιεξψλεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην εθηηκήζεσλ ηνπ Βαζηιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Νξθσηψλ Ξξαγκαηνγλσκφλσλ ηεο 

Κεγάιεο Βξεηαλίαο, Ηαλνπάξηνο 2014 (RICS Valuation - Professional Standards, January 2014) θαη είλαη ζε 
πιήξε ζπκθσλία κε ηα Δπξσπατθά Δθηηκεηηθά Ξξφηππα ηεο TEGoVA (The European Group of Valuers’ 

Associations – EVS 2012) θαη ηα Γηεζλή Δθηηκεηηθά Ξξφηππα (International Valuation Standards – I.V.S.), 

φπσο απηά αλαιχνληαη ζηελ 9ε έθδνζε 2011. Πεκεηψλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά Διιεληθά Δθηηκεηηθά 
Ξξφηππα. Δπηπιένλ, ε GEOAXIS παξέρεη επηπξφζζεηα πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαηά ην ISO 

9001, ελψ απνηειεί εγγεγξακκέλε εηαηξεία ηνπ Κεηξψνπ Ξηζηνπνηεκέλσλ Δηαηξηψλ ηνπ πνπξγείνπ 
Νηθνλνκηθψλ. 
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Ζ εηαηξεία GEOAXIS ζπλαηλεί γηα ηελ παξάζεζε πεξηιήςεσλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ, φισλ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα κέιε ηεο, γηα ηα αθίλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο ζην παξφλ 
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επελδπηψλ. Δπίζεο, ν πηζηνπνηεκέλνο εθηηκεηήο 

θ. Γηάλλεο Μπιάο ζπλαηλεί γηα ηελ παξάζεζε πεξηιήςεσλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ φισλ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ρξήζε 2013 γηα ηα αθίλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο ζην παξφλ 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επελδπηψλ θαζψο θαη ε Έθζεζε θαη Δπηζηνιή 

είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 
 

Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη φηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο έρνπλ αλαπαξαρζεί ζσζηά θαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδεη θαη 
είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζεη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη απφ ηελ Έθζεζε θαη ηελ Δπηζηνιήο ηεο 

GEOAXIS θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ / επηζηνιψλ ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, δελ 
ππήξμαλ παξαιείςεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πιεξνθνξίεο 

αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο. 

 
 

3.9 Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε  
 

 

3.9.1 Όκηινο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Δηαηξεία ζηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηνπ   
 
Θαηά ηελ  31.03.2014, ε Δηαηξεία ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

νκίινπ «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Αλψλπκε Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ, Αθηλήησλ, Θαηαζθεπψλ» (εθεμήο ε «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ») κε 
ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 23,97% ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ κεηά ςήθνπ. 

 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ είλαη ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αθηλήησλ, νη θαηαζθεπέο 

παληφο είδνπο, ε εθκεηάιιεπζε απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ε θαηαζθεπή 
θαη εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε εηαηξείεο κε ζπλαθή αληηθείκελα. 

 

Ν φκηινο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ έρεη ζεκαληηθή, εμεηδηθεπκέλε παξνπζία ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ ελέξγεηα θαζψο θαη 
ζηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ κε ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε. Δπίζεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ιαηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ 
εηαηξεηψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια 

έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα, ζηε Κέζε Αλαηνιή, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Βφξεην 

Ακεξηθή. 
 

 
3.9.2 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία 

 
Ζ Δηαηξεία δε ζπκκεηέρεη (θαηά πιεηνςεθία ή κεηνςεθία) ζε επηρεηξήζεηο ή ζε άιιε εηαηξεία νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο πιελ φζσλ παξαηίζεληαη θαησηέξσ ζηελ ελφηεηα 3.10 «Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο 

Δηαηξείαο». Δπίζεο, ε Δηαηξεία δελ έρεη εληαία δηεχζπλζε ή θνηλή δηνίθεζε ή θνηλή κεηνρηθή ζρέζε κε άιιε 
επηρείξεζε, νχηε ππάξρνπλ ζπκβάζεηο ειέγρνπ πιεηνςεθίαο ή δηνξηζκνχ νξγάλσλ εηαηξείαο.  

 
 

3.10 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 

 
Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ 31.03.2014, 3 άκεζεο ζπκκεηνρέο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα «Νξγαλσηηθή 

Γηάξζξσζε» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.  Γηα ηηο ελ ιφγσ ζπκκεηνρέο, πθίζηαληαη θαηά ηελ 
31.03.2014 άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Δθδφηε, κε ινγηζηηθή αμία (book value) πνπ λα αληηπξνζσπεχεη 

ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο θαζαξήο ζέζεο ή κε απνηειέζκαηα πνπ λα ζπκβάιινπλ θαηά 10% ηνπιάρηζηνλ ζηα 
θαζαξά θέξδε ή δεκίεο ηεο Δηαηξείαο. Νη εηαηξείεο απηέο είλαη νη θάησζη: 
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Δπσλπκία Έδξα 31.03.2014 

Αμία 
ζπκκεηνρήο    

(€ ρηι.) 

Κέζνδνο  
 

% ζπκκεηνρήο 
 

31.03.2014 

EUROTERRA A.E. Διιάδα 8.879 Δχινγε Αμία 10% 

REBIKAT A.E. Διιάδα 879 Δχινγε Αμία 10% 

ABIES A.E. Διιάδα 641 Δχινγε Αμία 10% 

Πύλνιν  10.399   

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία 

 
Οη αλωηέξω εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο αλάπηπμεο αθηλήηωλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηξία 
αθίλεηα, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 150 ζηξεκκάηωλ πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ. Η έδξα ηωλ ηξηώλ 
Δηαηξεηώλ είλαη ν Γήκνο ηεο Αζήλαο, Παπαξξεγνπνύινπ 3. 

 
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

 

3.10.1 EUROTERRA A.E 
 

Ζ εηαηξεία EUROTERRA A.E. ΑΛΥΛMΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (―Euroterra‖) ηδξχζεθε ην έηνο 1997 θαη έρεη 
δηάξθεηα 53 έηε. Ζ EUROTERRA Α.Δ. είλαη ηδηνθηήηξηα ελφο θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ γεπεδηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  πνπ βξίζθνληαη επί ηεο παξαιηαθήο νδνχ, ηεο νδνχ Γαλνπθάξα θα ηεο Ι. Ιαπξίνπ, ζην 
Ιηκάλη Ιαπξίνπ, ζην Γήκν Ιαπξεσηηθήο, Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Ρν σο άλσ θηηξηαθφ 

ζπγθξφηεκα έρεη αλεγεξζεί ην 1970 θαη  κέξνο ηνπ θηηξίνπ (18.813m2) έρεη αλαθαηληζηεί πξφζθαηα. Ρν 

κεγαιχηεξν κέξνο είλαη κηζζσκέλν. Ζ Δηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ. 

Η ΚΔΚΡΟΦ θαηέρεη ην 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο “EUROTERRA Α.Δ. 
ήηνη: 45.427 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35 ε θάζε κία, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεωο € 
3.622 ρηιηάδωλ θαη ε εύινγε αμία κε  31.03.2014 είλαη € 8.879 ρηι.. 
  
Η ύλζεζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο EUROTERRA A.E. είλαη ε εμήο: 

 Γεκήηξηνο Γεωξγαθόπνπινο, Πξόεδξνο 

 Παλαγηώηεο Κνπβνπηζάθεο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο  

 Γεώξγηνο Παπαϊωάλλνπ, Μέινο 

 Ξελνθώλ Απνζηνιόπνπινο, Μέινο  

 Γεκήηξηνο Αληωλάθνο, Μέινο 

 Ιωάλλα ζπδ. Γεκεηξίνπ Καλαηζνύιε ην γέλνο Αζ. Σαζηά, Μέινο    

 Δκκαλνπήι Βξαδηηηθόο, Μέινο  
 
Η ζεηεία ηνπ ωο άλω Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη ιήγεη ζηηο 30.07.2014 κε δπλαηόηεηα λα 
παξαηαζεί κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2015. 

 
Ρα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  
 

EUROTERRA Α.Δ.     

ζε ρηι. € 2012 2013  

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ  35.100 35.312  

Κεηνρηθφ θεθάιαην 13.333 13.333 

Ίδηα θεθάιαηα 22.379 21.832  

πνρξεψζεηο 12.684 13.428 

Θχθινο εξγαζηψλ 512 464  

Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο (2.691) (3.267) 

Ιεθζέληα κεξίζκαηα 0 0 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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3.10.2 REBIKAT A.E. 
 

Ζ εηαηξεία REBIKAT A.E. ΑΛΥΛMΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ηδξχζεθε ην έηνο 1999 θαη έρεη δηάξθεηα 50 έηε.  

Ζ εηαηξεία REBIKAT A.E. είλαη ηδηνθηήηξηα ελφο παιαηνχ βηνκεραληθνχ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Ν.Ρ. 195,  
ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λαπάξρνπ Θνπληνπξηψηε- Δζληθήο Αληηζηάζεσο – Φσθίσλσο Λέγξε, ζην Γήκν 

Ιαπξίνπ. Ζ Δηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ.  
         

Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ην 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο REBIKAT Α.Δ ήηνη: 

122.720 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,93 ε θάζε κία, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο € 360 
ρηιηάδσλ θαη ε εύινγε αμία κε 31.12.2013 είλαη € 879 ρηι.. 

 

Ζ Πχλζεζε ηνπ Γ.Π. είλαη ε εμήο: 
 Γεκήηξηνο Γεσξγαθφπνπινο, Ξξφεδξνο 

 Ξαλαγηψηεο Θνπβνπηζάθεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο  

 Γεψξγηνο Ξαπατσάλλνπ, Κέινο 

 Μελνθψλ Απνζηνιφπνπινο, Κέινο  

 Γεκήηξηνο Αλησλάθνο, Κέινο 

 Ησάλλα ζπδ. Γεκεηξίνπ Θαλαηζνχιε ην γέλνο Αζ. Ραζηά, Κέινο    

 Δκκαλνπήι Βξαδηηηθφο, Κέινο  

 

Ζ ζεηεία ηνπ σο άλσ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη ιήγεη ζηηο 30.06.2016. 
 

Ρα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  
 

REBIKAT Α.Δ.     

ζε ρηι. € 2012 2013  

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ  3.379 3.379  

Κεηνρηθφ θεθάιαην 3.596 3.596 

Ίδηα θεθάιαηα 3.310 3.265  

πνρξεψζεηο 69 114  

Θχθινο εξγαζηψλ 8  21 

Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο (290) (335) 

Ιεθζέληα κεξίζκαηα 0 0 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

3.10.3 ABIES A.E. 
 
Η εηαηξεία ABIES A.E. ΑΝΧΝΤMΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ηδξύζεθε ην έηνο 2000 θαη έρεη δηάξθεηα 50 έηε. Η 
Δηαηξεία ABIES A.E. είλαη ηδηνθηήηξηα ελόο βηνκεραληθνύ γεπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πάλνξκνο», 
ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Λαπξίνπ, επί ηεο Λεωθόξνπ Λαπξίνπ- νπλίνπ ηνπ Γήκνπ Λαπξεωηηθήο, ζηε 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Λαπξεωηηθήο, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο 
Δηαηξείαο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ωο άλω αθηλήηνπ. 
 
Η ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. θαηέρεη ην 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ΑBIES Α.Δ. ήηνη: 
89.515 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,93 ε θάζε κηα, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεωο € 263 
ρηιηάδωλ θαη ε εύινγε αμία κε 31.03.2014 είλαη € 641 ρηι. 
 
Η ύλζεζε ηνπ Γ.. είλαη ε εμήο: 

 Γεκήηξηνο Γεωξγαθόπνπινο, Πξόεδξνο 

 Παλαγηώηεο Κνπβνπηζάθεο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο  

 Γεώξγηνο Παπαϊωάλλνπ, Μέινο 

 Ξελνθώλ Απνζηνιόπνπινο, Μέινο  

 Γεκήηξηνο Αληωλάθνο, Μέινο 

 Ιωάλλα ζπδ. Γεκεηξίνπ Καλαηζνύιε ην γέλνο Αζ. Σαζηά, Μέινο    
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 Δκκαλνπήι Βξαδηηηθόο, Μέινο  
 
Η ζεηεία ηνπ ωο άλω Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη ιήγεη ζηηο 30.06.2016. 

 

Ρα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  
 

ABIES Α.Δ.     

ζε ρηι. € 2012 2013 

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ  2.265  2.218 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 2.623 2.623 

Ίδηα θεθάιαηα 2.253 2.198 

πνρξεψζεηο 12 19 

Θχθινο εξγαζηψλ 44 44 

Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο (372) ( 427) 

Ιεθζέληα κεξίζκαηα 0 0 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Νη αλακελφκελεο πξννπηηθέο ησλ εηαηξεηψλ EUROTERRA Α.Δ., REBIKAT Α.Δ., ABIES Α.Δ., βαζίδνληαη θαηά 
θχξην ιφγν ζηηο εμειίμεηο ηνπ πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο εθάζηνπ νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ησλ.  

 

3.10.4 Δθηίκεζε αμίαο ησλ αθηλήησλ ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 
 

Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ησλ ζπκκεηνρψλ, πξνθχπηεη απφ ηηο ηξεηο ζρεηηθέο κειέηεο, 
κία γηα θάζε εηαηξεία, (εθεμήο νη «Δθζέζεηο») ( 8 Απξηιίνπ 2013), πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ ΛΑΗ Hellas / 

ADVENT A.E..  

 
Ζ εηαηξεία AVENT A.E. κε εκπνξηθή επσλπκία NAI Hellas, εδξεχεη ζην Σαιάλδξη, επί ηεο νδνχ Ληθεηαξά 4 & 

Ταξψλ, 152 32.  Δίλαη εγγεγξακκέλε ζηα κεηξψα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ 
κε αξηζκφ ΓΔ.ΚΖ 120639203000. Δίλαη επίζεο εγγεγξακκέλε ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ κε 

αξηζκφ κεηξψνπ 329618 θαζψο θαη ζην Κεηξψν Ξηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ ηνπ πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ 
κε αξηζκφ κεηξψνπ 10. Φέξεη Α.Φ.Κ. 800406794 θαη αξκφδηα Γ.Ν.. είλαη ε ΦΑΔ Αζελψλ.  Ζ λνκηθή ηεο 

κνξθή είλαη απηή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Α.Δ.) θαη ε λνκνζεζία ζηελ νπνία ππάγεηαη είλαη ε Διιεληθή 

θαζψο ρψξα ζχζηαζεο ηεο είλαη ε Διιάδα.  Ζ NAI Hellas/AVENT Α.Δ. είλαη αλεμάξηεηε εηαηξεία κέινο ηνπ 
παγθφζκηνπ δηθηχνπ ηεο NAI Global.  Ζ έδξα ηεο NAI Global Inc είλαη ζηηο Ζ.Ξ.Α, ζηελ 4 Independence 

Way, Suite 400, Princeton, New Jersey. 
 

Ζ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ ησλ εηαηξεηψλ είλαη:  

 

ζε ρηι. €        

EUROTERRA Α.Δ. ABIES Α.Δ. REBIKAT A.E. 

Κηζζσκέλα αθίλεηα 16.180 Βηνκεραληθφ γήπεδν 6.640 Γε 16.580 
πφινηπε έθηαζε πξνο 
αμηνπνίεζε 82.000 

Έξγα πνδνκήο 520 Θηίζκα & 
Γηακνξθψζεηο 1.541 

Νηθφπεδν 1.600m2 2.685     

Θηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 11.820     

Πύλνιν 112.685 Πύλνιν 7.160 Πύλνιν 18.121 

 
Ζ κεζνδνινγία εθηίκεζεο είλαη ε εμήο: 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δχινγεο Αμίαο (Fair Value) ησλ κηζζσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ αθηλήηνπ 

(Investment property) ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ Ξξνεμνθιεκέλσλ Ρακεηαθψλ Ονψλ (Discounted 
Cash Flow Method). Ζ κέζνδνο Δηζνδήκαηνο (Income Method) ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέξνο ηεο 
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κεζφδνπ ησλ Ξξνεμνθιεκέλσλ Ρακεηαθψλ Ονψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ζην 

δηελεθέο, δειαδή κεηά ηελ ιήμε ησλ ελ ηζρχ κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Βάζεη ηεο κεζφδνπ ησλ 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ππνινγίδεηαη ε παξνχζα αμία ησλ πξνζδνθψκελσλ κηζζσκάησλ 

ηνπ αθηλήηνπ (Effective Gross Income) γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε πξνζδνθψκελε 
αγνξαία αμία ηνπ αθηλήηνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. Ρν άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο αμηψλ, ήηνη ησλ 

κηζζσκάησλ θαη ηεο πξνζδνθψκελεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ζηε ιήμε ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (CAP 

date), εθπεθξαζκέλα ζε παξνχζα αμία (Present Value) απνηειεί ηελ Αγνξαία Αμία ηνπ αθηλήηνπ βάζεη 
ηεο κεζφδνπ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Βάζεη ηεο κεζφδνπ εηζνδήκαηνο, ππνινγίδεηαη ε 

κηζζσηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ζηνηρείσλ ηεο θηεκαηαγνξάο (Market Rent – MR), ε νπνία ζηε 
ζπλέρεηα θεθαιαηνπνηείηαη κε επηιεγκέλν ζπληειεζηή απφδνζεο (All Risks Yield). 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δχινγεο Αμίαο (Fair Value) ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ είλαη δνκεκέλν 

αιιά θελφ (assuming vacant possession) ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Δηζνδήκαηνο (Income Method). 
 Γηα ηνλ ζεσξεηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο Δχινγεο Αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ζε Δχινγε Αμία Γεο θαη Θηίζκαηνο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Απνζβεζκέλνπ Θφζηνπο Αληηθαηάζηαζεο (Depreciated Replacement Cost 

Method). Βάζεη ηεο κεζφδνπ Απνζβεζκέλνπ Θφζηνπο Αληηθαηάζηαζεο, ππνινγίδεηαη μερσξηζηά ε 

αγνξαία αμία ηεο γεο θαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ θηηζκάησλ απνκεησκέλν θαηά επηιεγκέλν 
πνζνζηφ πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ ιεηηνπξγηθή θαη ηερλνινγηθή ηνπ απαμίσζε. Ρν άζξνηζκα ησλ 

δχν επί κέξνπο αμηψλ (Αγνξαία/Δχινγε αμία γεο ζπλ απνζβεζκέλν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ 
θηηζκάησλ) απνηειεί ηελ Δχινγε Αμία ηνπ αθηλήηνπ.  

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δχινγεο αμίαο ηεο ππφινηπεο έθηαζεο πνπ πξνζθέξεηαη γηα αμηνπνίεζε 

θαζψο θαη ηνπ θελνχ νηθνπέδνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ (Comparative 

Method). Βάζεη ηεο κεζφδνπ Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ εθαξκφδεηαη ηηκή κνλάδνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
πνπ πξνθχπηεη απφ πξφζθαηεο αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ ζπγθξίζηκσλ σο πξνο ην κέγεζνο, ηε ζέζε / 

ηνπνζεζία θαη ηε δεηνχκελε ηηκή. 
 

Ν θξίζηκνο ρξφλνο ησλ κειεηψλ είλαη ε 31.12.2012. 
 

Νη κειέηεο ζπληάρζεθαλ ηελ 8.4.2013. 

 
Νη κειέηεο εθπνλήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο. 

 
Υο βάζε ησλ εθηηκήζεσλ νξίδεηαη ε Δχινγε Αμία (Fair Value) ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Δθηηκεηηθφ 

Ξξφηππν 2 (ΔΔΞ 2) θαη θξίζηκνο ρξφλνο ε 31.12.2012. Νη Κειέηεο εθπνλήζεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηα εθηηκεηηθά πξφηππα ηνπ Βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ (The Royal Institution of 
Chartered Surveyors – The RICS Appraisal and Valuation Standards, 7th Edition) ηα Δπξσπατθά Δθηηκεηηθά 

Ξξφηππα ηεο TEGνVA (Ρhe European Group of Valuers’ Associations – EVS 2012, 7th Edition) θαη ηα Γηεζλή 
Δθηηκεηηθά Ξξφηππα ηεο IVSC (International Valuation Standards Committee, 2012). 

 
Νη Δθζέζεηο εθπνλήζεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ ππφ ηελ απζηεξή επίβιεςε Ξηζηνπνηεκέλνπ επαγγεικαηία 

εθηηκεηή αλάινγεο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο σο απηά πεξηγξάθνληαη ζην EVS 3 (TEGoVA, 2012, EVS 3). Νη 

πηζηνπνηήζεηο ησλ εθηηκεηψλ ηεο NAI Hellas/AVENT A.E. είλαη είηε απφ ην The Royal Institution of 
Chartered Surveyors (MRICS, FRICS) (www.rics.org) είηε απφ ην Ρhe European Group of Valuers’ 

Associations (REV scheme) (www.tegova.org) θνξέαο πηζηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα PEOPLECERT 
(www.peoplecert.org). 

 

Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπγθπξίαο γηα ηε Διιάδα, νη Δθζέζεηο εθπνλήζεθαλ κε 
ηηο επηθπιάμεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην GN 1 ηνπ «The RICS Appraisal and Valuation Standards, 7th 

Edition» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ εθηίκεζεο ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. 
 

Πεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εθηηκεζείζεο αμίεο ησλ αθηλήησλ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο Δθζέζεηο εθηίκεζεο πνπ έρεη εθπνλήζεη ε εηαηξεία ΛΑΗ 
Hellas/ADVENT A.E. θαη ζηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ πνπ παξαηίζεληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2013 θαη 31.03.2014. Πχκθσλα κε ην ΓΞΙ 39, ε Δηαηξεία ζε θάζε πεξίνδν 
ηζνινγηζκνχ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηκεηξήζεη ζηελ εχινγε αμία ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία πνπ δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγφ αγνξά θαη λα πξνβαίλεη ζηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο 
εάλ απηή πθίζηαηαη. Ζ Δηαηξεία βαζηδφκελε ζηηο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ απνηεινχλ 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο, πξνζδηφξηζε ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο.   
 

H Δηαηξεία δειψλεη, φηη νη Δθζέζεηο πνπ εθπνλεζήθαλ ηνλ  Απξίιην ηνπ 2013 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηίζεληαη ζηηο παξ. 128 - 130 ηνπ θεηκέλνπ ηεο ESMA (2013/319) (ESMA: European Securities and Markets 

Authority). 

 
H Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη: 

i) ιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ αθηλήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζθνπφ ηεο εθηίκεζεο ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 31.12.2013 παξαηίζεληαη ζηηο 

πξναλαθεξζείζαο Δθζέζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ NAI Hellas/ADVENT A.E. ( Απξίιηνο 2014). 
ii) H ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεηαη:  

α) σο πξνο ηελ εθηηκεζείζα αμία θαη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο 31.12.2013, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
θνηλνχ (βιέπε ζρεηηθά ελφηεηα 3.6, «Έγγξαθα ζηε δηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Θνηλνχ» ηνπ παξφληνο 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). 
β) σο πξνο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο: ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2013, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ 

Γ.Ξ.Σ.Ξ. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή θα. Θιενλίθε Ξ. Ιηθαξδνπνχινπ 
(Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο HLB HELLAS SA (Ι.Θεθηζίαο 184A, Σαιάδξη 152 31, AM 

ΠΝΔΙ 161.). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2013 είλαη δηαζέζηκεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ 
(βιέπε ζρεηηθά ελφηεηα 3.6, «Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Θνηλνχ» ηνπ παξφληνο 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). 
  γ) Ζ Δηαηξεία δελ πξνέβε ζε λεφηεξε απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ ησλ ζπκκεηνρψλ θαζψο εθηηκά φηη δελ 

έρεη επέιζεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ αγνξά αλάπηπμεο αθηλήησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξίεο 

απηέο ην ηειεπηαίν έηνο θαη ζπλεπψο ε απνηίκεζε ηνπ  Απξηιίνπ 2013 απνηππψλεη ηελ ζεκεξηλή 
θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ ησλ εηαηξεηψλ EUROTERRA, REBIKAT θαη ABIES. Δπίζεο νη σο άλσ 

ζπκκεηνρέο δελ ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαζψο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζε απηέο 
αλέξρεηαη ζην 10%. 

 

Δπηπιένλ, ε εηαηξία NAI Hellas/ADVENT A.E. κε ηελ απφ 25.07.2014 επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Δηαηξεία 
ζεκεηψλεη ηα εμήο: 

 
«….Νη εχινγεο αμίεο (Fair Value) ησλ αθηλήησλ ησλ εηαηξηψλ ABIES AE, REBIKAT AE θαη EUROTERRA AE 

δελ έρνπλ παξνπζηάζεη κεηαβνιή απφ ηελ ηειεπηαία εθηίκεζή καο κε θξίζηκν ρξφλν 31/12/2012. Θαηφπηλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθνκίζακε απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ζηα εθηηκψκελα αθίλεηα δελ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγέο πνπ λα επεξεάδνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπκε ηηο αμίεο καο αλάινγα. Δπνκέλσο, νη ηξέρνπζεο 
εχινγεο αμίεο γηα ηα ελ ιφγσ αθίλεηα είλαη νη εμήο: 

 
ABIES AE- Βηνκεραληθφ γήπεδν, ζέζε «Ξάλνξκνο», θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Ιαπξίνπ, επί ηεο Ιεσθφξνπ 
Ιαπξίνπ-Πνπλίνπ ηνπ Γήκνπ Ιαπξεσηηθήο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ιαπξεσηηθήο, Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο 
 

ABIES Α.Δ. Δύινγε Αμία γηα ηελ 30.06.2014 

Ινγαξηαζκφο 10  € 6.640.000,00 

Ινγαξηαζκφο 11  € 520.000,00 

Πύλνιν   €  7.160.000,00 

 

EUROTERRA AE- Αθίλεην πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ παξαιηαθή νδφ (αλαηνιηθά), ηελ νδφ Γαλνπθάξα 
(βφξεηα) θαη ηελ Ι.Ιαπξίνπ (δπηηθά) ζην Ιηκάλη Ιαπξίνπ, ζην Γήκν Ιαπξεσηηθήο, Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο 
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ABIES Α.Δ. Δύινγε Αμία γηα ηελ 30.06.2014 

Ινγαξηαζκφο 10  € 100.865.000,00 

Ινγαξηαζκφο 11  € 11.820.000,00 

Πύλνιν   €  112.685.000,00 

 
REBIKAT AE- Αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζην Ν.Ρ. 195,ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λαπάξρνπ Θνπληνπξηψηε-
Δζληθήο Αληηζηάζεσο-Φσθίσλνο Λέγξε, ζην Γήκν Ιαπξίνπ, Λ.Αηηηθήο 
 

ABIES Α.Δ. Δύινγε Αμία γηα ηελ 30.06.2014 

Ινγαξηαζκφο 10  € 16.585.000,00 

Ινγαξηαζκφο 11  € 1.541.000,00 

Πύλνιν   €  18.121.000,00 

 
 

Νη Δθζέζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηελ θα. Λάηαιη Είσγα (BA, M.Sc., MRICS, REV), ηνλ θ. Θσκά Εηψγα ((BA, 
ΚΒΑ, MRICS, REV) θαη ηνλ θ. Γηψξγν Πκάιε (ΚA, M.Sc., MRICS), πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο. Δπίζεο, 

θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο εθηηκεηηθήο νκάδαο δελ είρε, νχηε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δνζνιεςία 

αλαθνξηθά κε ηα πεξηγξαθφκελα αθίλεηα θαη δελ έρεη ππάξμεη, νχηε είλαη ζήκεξα, ζηέιερνο, ππάιιεινο ή 
εμσηεξηθφο ή άιινο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο, εθηφο απφ ηελ πηζαλή ηδηφηεηα ηνπ σο αλεμάξηεηνπ 

εμσηεξηθνχ εθηηκεηή ζην παξειζφλ ηφζν γηα ην ίδην, φζν θαη γηα ινηπά αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο.  
 

Ζ εηαηξεία ADVENT A.E /ΛΑΗ HELLAS ζπλαηλεί γηα ηελ παξάζεζε πεξηιήςεσλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ, φισλ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα κέιε ηεο, γηα ηα αθίλεηα ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 
ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επελδπηψλ. Δπίζεο, ν 

πηζηνπνηεκέλνο εθηηκεηήο θα. Λάηαιη Είσγα ζπλαηλεί γηα ηελ παξάζεζε πεξηιήςεσλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ 
φισλ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηα αθίλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επελδπηψλ.  
 

Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη φηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο έρνπλ αλαπαξαρζεί ζσζηά θαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδεη θαη 

είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζεη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη απφ ηηο Δθζέζεηο ηεο ADVENT A.E./ΛΑΗ 
HELLAS θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, δελ ππήξμαλ παξαιείςεηο 

πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πιεξνθνξίεο αλαθξηβείο ή 
παξαπιαλεηηθέο. 

 

 
3.11 Δλζώκαηα Ξάγηα – Ξεξηβαιινληηθή Ξηπρή 

 
Ρα αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

  

 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ 

(Κ2)  ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

 ΞΑΓΗΑ      

 ΓΟΑΦΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ     

 ΓΑΦΛΖΠ-ΓΑΒΑΘΖ-ΠΡΔΦΑΛΑΘΝ- ΑΛΥΛΚΖ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 5.056,00  πφ απαιινηξίσζε/                  
Γηεθδηθνχκελν απφ ηνλ Γήκν Τπρηθνχ    ΘΡΊΟΗΝ 770,00  

 ΞΑΙΑΗΑ  ΑΓΝΟΑ (ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ)     

 
ΘΝΛΡΝΙΔΝΛΡΝΠ -ΞΑΠΣΑΙΗΑΠ- ΣΟΠΑΛΘΔΚΥΛ.-
ΑΚΑΟΟΙΗΓΝΠ ΝΗΘΝΞΔΓΝ 7.230,00  Δπηθαξπία 

  ΘΡΊΟΗΝ 973,06  

 
Δπηθαξπία/Αίηεζε αθχξσζεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο ζην Πη.Δ. 

Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη δελ πθίζηαηαη θακία πεξηβαιινληηθή πηπρή, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηε ρξήζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη θαηέρεη φιεο ηηο λφκηκεο 
πεξηβαιινληηθέο άδεηεο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη.  



 

 58 

 

 
3.11.1 Αζθαιηζηηθέο Θαιύςεηο  
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ λα αθνξά ηα Ξάγηα ή  

ηα Δπελδπηηθά αθίλεηα ηεο, εθηφο απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα θίλδπλν ππξφο θαη ζεηζκνχ επί ηεο 

αμίαο ηεο Κεδνλέηαο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 357 η.κ. πνπ δηαζέηεη πξνο πψιεζε ζην Ξαιαηφ Τπρηθφ. Ζ 
Δηαηξεία είλαη ηδηνθηήηξηα θαηά 50% ηεο σο άλσ Κεδνλέηαο (βι. θεθ. 2.1, θίλδπλνο «Αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο»)..  
 

 
3.12 Δκπξάγκαηα Βάξε - Δγγπήζεηο 

 

Ρα εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα αθφινπζα:  
 

1. πάξρεη εγγεγξακκέλε πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 5.400.000 πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ, ηνπ 
θεθαιαίνπ εγγεγξακκέλνπ σο ηνθνθφξνπ θαη ηνπ βάξνπο αζθαιίδνληνο θαη ηνπο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγξαθήο ηφθνπο  θαη΄ άξζξν 1289 ΑΘ, ζηα βηβιία πνζεθψλ ηνπ  πνζεθνθπιαθείνπ Ξαπάγνπ  (η. 

31, θ.89, α.α.89)  ππέξ  ησλ αλψλπκσλ ηξαπεδηθψλ εηαηξεηψλ  «ΑΙΦΑ ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ 
ΔΡΑΗΟΗΑ»  θαη ―ALPHA BANK LONDON LTD‖ γηα ηελ εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ ηνπο  σο  Νκνινγηνχρσλ 

Γαλεηζηψλ επί ησλ παξαθάησ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο: 
a. επί νηθνπέδνπ κεηά πάλησλ ησλ ζπζηαηηθψλ, παξαξηεκάησλ, παξαθνινπζεκάησλ θαη 

πξνζαπμεκάησλ ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Τπρηθνχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Ξ. Ληξβάλα, Γξφζε θαη Σαιεπά, ζπλνιηθήο 

έθηαζεο δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα ελλέα θαη 17/νν (2.459,17) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ην 
νπνίν απνηειείηαη: α) απφ ηκήκα επξηζθφκελν εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη εληφο 

ηνπ ππ’ αξηζκφλ 137 νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, εθηάζεσο δχν ρηιηάδσλ νγδφληα ηεζζάξσλ θαη 
09/νν (2.084,09) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη β) απφ ηκήκα επξηζθφκελν εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο, εθηάζεσο ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε θαη 08/νν (375,08) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, 

b. επί νηθνπέδνπ κεηά πάλησλ ησλ ζπζηαηηθψλ, παξαξηεκάησλ, παξαθνινπζεκάησλ θαη 
πξνζαπμεκάησλ ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Τπρηθνχ, ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Ξεξζέσο, Έξζεο θαη αλσλχκνπ, εληφο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη εληφο ηνπ ππ’ αξηζκ. 132 νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, εθηάζεσο 

πέληε ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη ελλέα θαη 14/νν (5.829,14) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  
 

2. πάξρεη εγγεγξακκέλε πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 550.000 πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ, ηνπ 
θεθαιαίνπ εγγεγξακκέλνπ σο ηνθνθφξνπ θαη ηνπ βάξνπο αζθαιίδνληνο θαη ηνπο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγξαθήο ηφθνπο  θαη΄ άξζξν 1289 ΑΘ, ζηα βηβιία πνζεθψλ ηνπ πνζεθνθπιαθείνπ Ξαπάγνπ  
(η.33, θ.02, α.α. 01) ππέξ ηεο  «ΑΙΦΑ ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» γηα ηελ εμαζθάιηζε 

απαηηήζεψλ ηεο απφ ζχκβαζε πηζηψζεσο κε αλνηρηφ αιιειφρξεν  ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε 

Δηαηξεία,  επί ηεο κε ζηνηρείν «θαηνηθία Γ» νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο  πνπ αλήθεη ζηελ  Δηαηξεία θαηά 50%  
θαη έρεη αλεγεξζεί ζε νηθφπεδν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Τπρηθφ Αηηηθήο, εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ θαη  ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Τπρηθνχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – 
Τπρηθνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο  εληφο ηνπ ππ’ 

αξηζκφλ 132 νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ θαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Ξεξζέσο αξηζ. 1-3, Γφιαζηθ θαη 

αλσλχκνπ, εθηάζεσο ηνπ νηθνπέδνπ κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ 1.073,26. 
 

3.13 Πήκαηα, Γηθαηνύρνο νλνκάησλ ρώξσλ (Domain Names), Δπξεζηηερλίεο, Άδεηεο 
Δθκεηάιιεπζεο & Ιεηηνπξγίαο  

 
 

Πεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.  
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3.14 Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο 
 

Πην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο, εληφο θαη εθηφο βαζηθνχ πιαηζίνπ 
δξαζηεξηφηεηαο, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

 

Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία δελ έρεη εμάξηεζε απφ βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ζα επεξέαδε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ θεξδνθνξία ηεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6.4 ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο XXV ηνπ Θαλνληζκνχ 486/2012 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, πιελ απηψλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζηελ ελφηεηα 3.14.1 «Ππκβάζεηο  πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή/θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο». 

 

Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία δελ είρε ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο (ππφ ηελ έλλνηα ηεο αλάιεςεο, απφ ηελ πιεπξά ηεο 
Γηνηθήζεσο, δεζκεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ) σο ζπκβαιιφκελν κέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 22 ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο XXV ηνπ Θαλνληζκνχ 486/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, πιελ απηψλ 
πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζηελ ελφηεηα 3.15.2 «Ξηζησηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο». 

 

 
3.14.1 Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ή / θαη ηελ 
θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο  
 

 
ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ «ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ.» 

 

Πηηο 15 Ηνπιίνπ 2013 ππνγξάθεθε κε ηελ ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ. πξνζχκθσλν πψιεζεο νηθνπέδνπ 
1,2 ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζην Ν.Ρ. 132 ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Τπρηθνχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 

Τπρηθνχ θαη ην νπνίν απνηειεί ηκήκα νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο  ζπλνιηθήο  εθηάζεσο  5.829,14 
η.κ.  αληί ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο δχν εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€ 2.400.000). Ζ δηάξθεηα 

ηνπ πξνζπκθψλνπ είλαη κέρξη ηελ 30.06.2016. Πεκεηψλεηαη φηη κέζα ζηελ ρξήζε 2013 έρεη δνζεί απφ ηελ 

ΗΛΡΟΑΘΑΡ  πξνθαηαβνιή πνζνχ € 530 ρηι..    
 

 
3.14.2 Ξηζησηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο 
 

Νη ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη νη αθφινπζεο: 
 

Α) ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ ΡΖΛ «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηελ «ALPHA BANK LONDON 
LTD» 

 
Πηηο  31/10/2011 εθδφζεθε Πχκβαζε ηνπ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο πνζνχ € 4.500 ρηι., κε 

Νκνινγηνχρνπο Γαλεηζηέο ηελ «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηελ «ALPHA BANK LONDON 

LTD» θαη δηαρεηξηζηή πιεξσκψλ θαη εθπξφζσπν ησλ Νκνινγηνχρσλ ηελ «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ 
ΔΡΑΗΟΗΑ». Ζ απνπιεξσκή ηνπ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ κεηά ηελ απφ 03-06-2013 ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο  πξνβιεπφηαλ λα γίλεη σο αθνινχζσο: ηξηαθφζηεο (300) νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο € 1.000 ε 
θάζε κία ηελ 5/6/2014: θαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο (4.200) νλνκαζηηθήο αμίαο € 1.000 θάζε κία ηελ 

5/12/2014. Ρν επηηφθην γηα ηελ πεξίνδν 05/6/2013 έσο 05/06/2014 ζα είλαη θπκαηλφκελν Euribor 12 κελψλ 

πιένλ πεξηζσξίνπ 5%, θαηά παξέθθιηζε ηεο ζχκβαζεο πνπ νξίδεη επηηφθην θπκαηλφκελν Euribor 6 κελψλ 
πιένλ πεξηζσξίνπ 5%. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ Νκνινγηνχρσλ Γαλεηζηψλ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο επί δχν νηθνπέδσλ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο πνζνχ € 5,4 εθαη.  
 

Κε ηελ απφ  29.07.2014 ηξνπνπνίεζε ηεο απφ 31.10.2011 Πχκβαζεο Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ παξαηάζεθε α) 
ε δφζε χςνπο  € 300 ρηι. πνπ έιεγε ηελ 05.06.2014 έηζη ψζηε λα πιεξσζεί ζε 4 δφζεηο, σο θαησηέξσ 

πίλαθαο θαη β) ε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηνπ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ απφ ηελ 05.12.2014 κέρξη 

ηελ 31.07.2017 θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ηνπ Γαλείνπ σο θαησηέξσ:  
 

 



 

 60 

 
Ππλνιηθή Νλνκαζηηθή Αμία Ρίηινπ (ζε €) Ζκεξνκελία Ιήμεσο Νκνινγηώλ 

100.000 31.07.2014 

100.000 31.12.2014 

50.000 31.07.2015 

50.000 31.12.2015 

50.000 31.07.2016 

50.000 31.12.2016 

4.099.000 31.07.2017 

1.000 31.07.2017 

4.500.000 ΠΛΝΙΝ 

      
Ρέινο, ζπκθσλήζεθε λα παξαηαζεί ε πθηζηάκελε πεξίνδνο εθηνθηζκνχ πνπ ζα έιεγε ηελ 05.06.2014 έσο 

ηελ 31.07.2014 θαη λα κεηαβιεζεί εθεμήο ε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ εθηνθηζκνχ. 
 

Β) ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ ΡΖΛ «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ»  

Πηηο 16/07/2014 ππνγξάθεθε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο πηζηψζεσο κε αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ χςνπο € 424 
ρηι. (Λν 1621110 19/03/1999)  έσο ηελ  11.09.2014 θαη κε επηηφθην 5,541%. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δαλείζηξηαο ηξάπεδαο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ 
€ 550 ρηι. επί ηνπ αθηλήηνπ  επί ηεο νδνχ Ξεξζέσο 1-3 ζην Γήκν Φηινζέεο - Τπρηθνχ εκβαδνχ 357 η.κ. ην 

νπνίν αλήθεη θαηά 50% ζηελ Δηαηξεία. 

 
Γ) ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ ΡΖΛ «ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ»  

Πηηο 29/07/2014 ππνγξάθεθε πξφζζεηε πξάμε εθάπαμ ρξεκαηνδφηεζεο εληφο ηεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο 
πίζησζεο κε αλνηθηφ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ (Λν 1621110 19/03/1999) χςνπο € 392.739,64 έσο ηελ 

30.09.2014 θαη κε επηηφθην Euribor 3κήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 5%. 
 

Γ) ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.» 

Πηηο 30 Ηνπλίνπ 2014 ππνγξάθεθε ε παξάηαζε κέρξη ηελ 31.12.2014 ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 
ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ΓΔΘ-ΡΔΟΛΑ Α.Δ πνζνχ  € 230.981,06 θαη € 423.025,31. Ρν πνζφ ησλ € 654.006,37 

ζπλνκνινγήζεθε  έληνθν κε εηήζην επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην Euribor Ρξηκήλνπ πξνζαπμαλφκελν θαηά 
6,55 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (6,55%). 

 

 
3.15 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ηηο πνρξεώζεηο, ηε 

Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ 
 

Νη αθφινπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα αθνξνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31.12.2012 θαη 31.12.2013.  
 

Νη επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα πξνέξρνληαη 
απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 γηα ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 

2013. Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), ειέγρζεθαλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θα. Θιενλίθε Ξ. 

Ιηθαξδνπνχινπ (Α.Κ.ΠΝΔΙ: 16281) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο HLB HELLAS SA (Ι.Θεθηζίαο 184A, Σαιάλδξη 

152 31, AM ΠΝΔΙ 161.) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 26.03.2014 θαζψο θαη απφ ηελ 
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 18.06.2014. 

 
3.15.1 Δηαηξίεο ζηηο  νπνίεο ζπκκεηέρεη ε ΘΔΘΟΝΤ 
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία θαηά ηηο ρξήζεηο 2012 – 
2013: 
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Δηαηξεία Έδξα 
Πρέζε 

ζπκκεηνρήο 

Ξνζνζηό 

2013 2012 

Ππγγελείο εηαηξείεο 

ΔΟΠΖ Α.Δ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ & ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 
ΑΘΗΛΖΡΥΛ 

ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ - 46,20% 

Ινηπέο ζπκκεηνρέο 

EUROTERRA Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 

ΔΙΙΑΓΑ 

ΑΚΔΠΖ 10% 10% 

REBIKAT Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΑΚΔΠΖ 10% 10% 

ΑBIES Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΊΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΑΚΔΠΖ 10% 10% 

 
Ζ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζπγγελή εηαηξεία ΔΟΠΖ Α.Δ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ & ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ 

έρεη ελζσκαησζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2012 κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη 
ινηπέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη απνηηκψληαη ζε 

εχινγε αμία κε ηα πξνθχπηνληα θέξδε ή δεκηέο λα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 
Ζ εηαηξεία ΔΟΠΖ Α.Δ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ & ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ηεο 15.11.2013 ιχζεθε θαη ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε ηελ 30/11/2013. 
 

3.15.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεσλ 2012 – 2013 
 

3.15.2.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεσλ 2012 - 2013 
 
Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 

2012-2013: 
Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ     

ζε ρηι. € 2013 2012 

Αμία πσιήζεσλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ - - 

Θφζηνο πσιήζεσλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ - - 

Απνηέιεζκα πώιεζεο επελδπηηθώλ αθηλήησλ - - 

Απνηειέζκαηα απφ ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ 
επελδπηηθψλ αθηλήησλ - - 

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 18 19 

Γαπάλεο εθκεηάιιεπζεο - - 

Κηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 18 19 

Έζνδα απφ παξνρήο ππεξεζηψλ 30 11 

Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο (472) (348) 

Ινηπά έζνδα /(έμνδα) (1.630) (355) 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (2.054) (673) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ έμνδα (θαζαξά) (318) (350) 

Θέξδε / (δεκηέο) απφ εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ - - 
Κεξίδην απνηειεζκάησλ (δεκηέο) ζπγγελνχο & πξνβιέςεηο 
απνκείσζεο ζπκκεηνρψλ (145) (5) 

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ (2.517) (1.028) 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο (422) 9 

Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (2.939) (1.019) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 (2.653) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (2.939) (3.672) 

Θαηαλέκνληαη ζε:   

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  (2.939) (1.019) 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο     

Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή (ζε €) (0,8905) (0,3088) 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (2.046) (664) 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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3.15.2.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ 2012 - 2013 
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 
ηελ  31.12.2012 θαη ηελ 31.12.2013: 
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο   

ζε ρηι. € 31.12.2013 31.12.2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 875 883 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 63 63 

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 10.399 10.399 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0 110 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2 2 

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 11.339 11.457 

Απνζέκαηα 5.286 5.581 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 35 28 

Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 379 425 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (18) (18) 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα 25 1 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 5.707 6.017 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 17.046 17.474 

   

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ   

Ίδηα Θεθάιαηα   

Κεηνρηθφ θεθάιαην 1.155 1.155 

πέξ ην άξηην 2.852 2.852 

Απνζεκαηηθά 1.635 1.635 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (399) 2.540 

Ίδηα Θεθάιαηα Απνδηδόκελα ζηνπο Κεηόρνπο ηεο Κεηξηθήο 5.243 8.182 

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο 0 0 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ   

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο   

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 28 59 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.271 2.849 

Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 69 69 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 182 - 

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 3.550 2.977 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο   

Ξξνκεζεπηέο 13 57 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 424 - 

Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη 4.500 4.798 

Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.316 1.460 

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 8.253 6.315 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 11.803 9.292 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 17.046 17.474 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

3.15.2.3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεσλ 2012 – 2013 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο 

ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ  31.12.2012 θαη ηελ 31.12.2013: 

 
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 31.12.2013 31.12.2012 

ζε ρηι. €     

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ( Ππλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (2.517) (1.028) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ( Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) - - 

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    
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Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 31.12.2013 31.12.2012 

ζε ρηι. €     

Απνζβέζεηο 8 9 

Ξξνβιέςεηο 7 7 

Απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία.  - - 

Γηαγξαθή  επελδπηηθψλ αθηλήησλ  - - 
Απνκείσζε Αμίαο Απνζεκάησλ  295 - 
Αλαινγία θεξδψλ/(δεκηψλ) ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 5 5 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 140 - 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 318 350 
Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο:    

Κείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ   

Κείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ 38 138 

(Κείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.794 525 

Κείνλ:   

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (156) - 
Θαηαβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο - (42) 

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - - 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (68) (36) 

      

Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     
Απφθηεζε/πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ  (34) - 

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - (14) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ/ζπκκεηνρσλ - - 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ - - 

Δπελδπηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - - 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (34) (14) 

      

Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - 

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 424 - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (298) - 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο(ρξενιχζηα) - - 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - - 

Σξεκαηνδνηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεο - - 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
(γ) 126 0 

      

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 24 (50) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1 51 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηα δηαζέζηκα - - 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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3.15.2.4 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξήζεσλ 2012 – 2013 
 

 
 
Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ  Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ   

ζε ρηι. € 

Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Θαηαβεβιεκέλν 

Απνζεκαηηθό 
από Έθδνζε 

Κεηνρώλ 
πέξ ην 

Άξηην 
Ινηπά 

Απνζεκαηηθά 
Αθνξνιόγεηα 
Απνζεκαηηθά 

Πύλνιν 
Απνζεκαηηθώλ 

Απνηέιεζκα εηο 
Λέν Πύλνιν 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 1.155 2.852 3.904 384 7.140 3.559 11.854 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) κεηά απφ 
θφξνπο - - (2.653)  (2.653) - (2653) 
Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ - - - - - (1.019) (1.019) 

Ππγθεληξσηηθά έζνδα / (έμνδα) πεξηόδνπ 
01.01-31.12.2012   

- - (2.653) - (2.653) (1.019) (3.672) 

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2012 

1.155 2.852 1.251 384 4.487 2.540 8.812 

 
       

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 1.155 2.852 1.251 384 4.487 2.540 8.812 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) κεηά απφ 
θφξνπο 

- - - - - - - 

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ     
 

(2.939) (2.939) 

Ππγθεληξσηηθά έζνδα / (έμνδα) πεξηόδνπ 
01.01-31.12.2013        (2.939) (2.939) 

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2013 

1.155 2.852 1.251 384 4.487 (399) 5.243 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ 
Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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3.15.3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Ξεξηόδνπ 
1.1-31.03.2014  

 

3.15.3.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 
 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο 

πεξηφδνπο 1.1-31.03.2014 θαη 1.1-31.03.2013: 
 
Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ   

ζε ρηι. € 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Αμία πσιήζεσλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 0 

Θφζηνο πσιήζεσλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 0 

Απνηέιεζκα πώιεζεο επελδπηηθώλ αθηλήησλ 0 0 

Απνηέιεζκα απφ ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ 0 0 

Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 4 4 

Κείνλ: Γαπάλεο εθκεηάιιεπζεο 0 0 

Κηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 4 4 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 0 0 

Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο (57) (65) 

Ινηπά έζνδα/(έμνδα) (227) (109) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ (280) (170) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα (θαζαξά) (81) (73) 

Θέξδε/(δεκηέο) απφ εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 0 0 

Κεξίδην απνηειεζκάησλ (δεκηέο) ζπγγελνχο & πξνβιέςεηο απνκείσζεο 
ζπκκεηνρψλ 0 (1) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (361) (244) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 1 (302) 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (360) (546) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από Φόξνπο (Α)+(Β) (360) (546) 

   

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,1092) (0,1654) 

   

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (278) (168) 

   

Θαηαλέκνληαη ζε:   

Κεηφρνπο Δηαηξίαο (360) (546) 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο   
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

 
3.15.3.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηζνινγηζκνχ 31.03.2014 

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.03.2014 θαη 
31.12.2013: 

 
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31.03.2014 31.12.2013 

ζε ρηι. €   

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ   

Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό   

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 875 875 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 63 63 

Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 10.399 10.399 
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Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0 0 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2 2 

Πύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 11.339 11.339 

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό   

Απνζέκαηα 5.286 5.286 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 30 35 

Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 682 379 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (18) (18) 

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα 116 25 

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 6.096 5.707 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 17.435 17.046 

   

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ   

Ηδηα Θεθάιαηα Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο   

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 1.155 1.155 

πέξ ην Άξηην 2.852 2.852 

Απνζεκαηηθά  1.635 1.635 

Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ (759) (399) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 4.883 5.243 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο   

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 28 28 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.271 3.271 

Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 69 69 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 184 182 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 3.552 3.550 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο   

Ξξνκεζεπηέο 29 13 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 424 424 

Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη 4.500 4.500 

Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.047 3.316 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 9.000 8.253 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 17.435 17.046 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

3.15.3.3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 1.1-31.03.2014 
 
Νη ηακεηαθέο ξνέο γηα ηηο πεξηφδνπο 1.1-31.3.2014 θαη 1.1-31.3.2013 αλαιχνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 
Kαηαζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξφ θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (361) (244) 

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξφ θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 0 0 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα : 0 0 

Απνζβέζεηο 2 2 

Ξξνβιέςεηο 1 1 

Απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία 0 0 

Γηαγξαθή επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 0 

Απνκείσζε αμίαο απνζεκάησλ 0 0 

Αλαινγία θεξδψλ/(δεκηψλ)  ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 0 1 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 0 0 

Σξεσζηηθνί θαη ζπλαθή έμνδα 81 73 

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ 0 0 

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ (298) 50 

(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (332) 117 

Κείνλ:     
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Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 0 (4) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 0 0 

Ιεηηνπξγηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (907) (4) 

Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   
Απφθηεζε/πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 
επελδχζεσλ  0 0 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ/ζπκκεηνρψλ 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ 0 0 

Δπελδπηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 0 0 

Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο   

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 999 0 

Δηζπξάμεηο απφ δηάζεζε ηδίσλ κεηνρψλ 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0 301 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0 (297) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο(ρξενιχζηα) 0 0 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0 

Σξεκαηνδνηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 999 4 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 92 0 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 25 1 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 117 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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3.15.3.4 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.1-31.03.2014 
 
 
Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ  
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ   

ζε ρηι. € 

Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Θαηαβεβιε
κέλν 

Απνζεκ
αηηθό 

από 
Έθδνζε 
Κεηνρώ
λ πέξ 

ην 
Άξηην 

Ινηπά 
Απνζεκα

ηηθά 

Αθνξνιό
γεηα 

Απνζεκα
ηηθά 

Πύλνιν 
Απνζεκα

ηηθώλ 

Απνηειέζκ
αηα εηο 

Λέν Πύλνιν 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2013 1.155 2.852 1.251 384 4.487 2.540 8.182 

Κεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2013        
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) 
κεηά απφ θφξνπο - - - - - - - 
Θαζαξά Απνηειέζκαηα 
Ξεξηφδνπ - - - - - (546) (546) 

Ππγθεληξσηηθά έζνδα / 
(έμνδα) πεξηφδνπ 01.01-
31.03.2013   

- - - - - (546) (546) 

πόινηπν ησλ Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε 
Καξηίνπ 2013 

1.155 2.852 1.251 384 4.487 1.994 7.636 

Κεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ πεξίνδν 1.4-31.12.2013        
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) 
κεηά απφ θφξνπο - - - - - - - 
Θαζαξά Απνηειέζκαηα 
Ξεξηφδνπ - - - - - (2.393) (2.393) 

Ππγθεληξσηηθά έζνδα / 
(έμνδα) πεξηφδνπ 01.04-
31.12.2013   

- - - - - (2.393) (2.393) 

πόινηπα θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2013 1.155 2.852 1.251 384 4.487 (399) 5.243 

πόινηπα θαηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2014 1.155 2.852 1.251 384 4.487 (399) 5.243 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) 
κεηά απφ θφξνπο 

- - - - - - - 

Θαζαξά Απνηειέζκαηα 
Ξεξηφδνπ - - - - - - - 
Ππγθεληξσηηθά έζνδα / 
(έμνδα) πεξηφδνπ 01.01-
31.03.2014   - - - - - (360) (360) 

πόινηπν ησλ Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε 
Καξηίνπ 2014 

1.155 2.852 1.251 384 4.487 (759) 4.883 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

 

3.16 Ξεγέο Θεθαιαίσλ 
 

Ξεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο απνηειεί θπξίσο ν βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 
θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. βάζεη δαλεηαθήο ζχκβαζεο δεδνκέλνπ ησλ αξλεηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε Δηαηξεία.  
 

Ρελ 31.03.2014 θαη 31.12.2013 νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε € 4.924 ρηι., πνπ 

αθνξνχζαλ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο απνπιεξσκή νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.500 ρηι. θαηά ηελ ρξήζε 2014 θαη βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ χςνπο € 424 ρηι. 
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Ρελ 31.12.2012 νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε € 4.798 ρηι., εθ ησλ νπνίσλ € 4.500 

ρηι. αθνξνχζαλ καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο βξαρππξφζεζκεο ιφγσ ηεο 
χπαξμεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηφθσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.500 ρηι., νη νπνίνη 

εμνθιήζεθαλ κε ζχλαςε λένπ βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ ηελ 22.1.2013. Δπίζεο, ππνιεηπφκελεο δαλεηαθέο 
ππνρξεψζεηο χςνπο € 298 ρηι. αθνξνχζαλ βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

ιεμηπξφζεζκνπο ηφθνπο ηνπ αλσηέξνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

 
Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο   ηελ 31.03.2014 ήηαλ € 4.883 ρηι. θαη ηελ 31.12.2013 ήηαλ € 5.243 ρηι. 

θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκηψλ εηο λένλ απφ € 399 ρηι. ηελ 31.12.2013 ζε € 2759 ρηι. ηελ 
31.03.2014.  

 
Ρν κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2012,  ηελ 31.12.2013 θαη ηελ 31.03.2014 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 31.03.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ 6,06% 6,06% 6,847% 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 θαη 2012 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη 
έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θαη δεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-
31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο (αλαιπηηθά 

βι. θεθ. 4.1 «Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο»). 
 

3.16.1 Ρακεηαθέο Ονέο  
 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηηο ρξήζεηο 
2012 – 2013 θαη ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014. 

 
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (907) (4) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 0 0 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 999 4 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 92 0 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 25 1 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 117 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά  ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 αλήιζαλ ζε €  907 
ρηι. έλαληη € 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ αχμεζε ησλ εθξνψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε  

δηεχξπλζε ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο,  ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ιφγσ 
απαίηεζεο επηζηξνθήο θφξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζηελ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 
Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1.1-31.03.2014 αλήιζαλ 

ζε € 999 ρηι. έλαληη € 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ζ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ην 2014 νθείιεηαη 
ζηηο πξνθαηαβνιέο ησλ κεηφρσλ ΓΔΘ-ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR S.A. έλαληη ηεο παξνχζαο αχμεζεο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 2013 2012 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (68) (36) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (34) (14) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 126 0 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 24 (50) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 1 51 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25 1 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην έηνο 2013 αλήιζαλ ζε € 68 ρηι. έλαληη € 36 

ρηι. ην 2012, θπξίσο ιφγσ δηεχξπλζεο ησλ δεκηψλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πξν θφξσλ.  
 

Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2013 αλήιζαλ ζε € 34 ρηι. έλαληη εθξνέο € 
14 ρηι. θαηά ην 2012 .  

  

Νη εθξνέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2012 αθνξνχζαλ ηα έμνδα έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα 
ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο Τπρηθνχ.   

 
Νη εθξνέο γηα  επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2013 αθνξνχζαλ ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ € 34.360 γηα 

ηελ  αλαινγηθή ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο 
«ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ.» (ππφ εθθαζάξηζε) ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί κέξνο ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απηήο. 

 
Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2013 αλήιζαλ ζε € 126 ρηι. έλαληη € 

ρηι. ην 2012. Νη εηζξνέο ην 2013 νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 
 

 

3.16.2 Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ 
 

Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θεθαιαίσλ νη 
νπνίνη επεξέαζαλ ή ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά, θαηά άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Δηαηξείαο.  
 

 

3.17 Πεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξείαο 
 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη  φηη δελ έρεη επέιζεη θακκία ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ή ηελ εκπνξηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο  31.03.2014 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ 

Γειηίνπ, κε εμαίξεζε ηελ απφ ηξνπνπνίεζε ηεο Πχκβαζεο Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαη ηελ ππνγξαθή 
ζχκβαζεο γηα εθάπαμ ρξεκαηνδφηεζε χςνπο € 392.739,64 (βι. θεθ. 3.14.2 «Ξηζησηηθέο Γαλεηαθέο 

Ππκβάζεηο»).  
 

3.18 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο  

 
Πχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο εθζέζεηο ( Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2013 θαη Έξεπλα 

Θηεκαηνκεζηηηθψλ Γξαθείσλ γηα ην δ’ ηξίκελν 2013) επηβεβαηψλεηαη ε ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο 
αθηλήησλ ε νπνία θαηαγξάθεθε απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2013,  ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο  ησλ θαηνηθηψλ θαη  

ησλ θαηαζηεκάησλ. 
 

Νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζρέζε µε ηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο έρνπλ πεξηνξίζεη 

ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ, ελψ ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφξνπ 
κεηαβηβάζεσλ (ζην 3%) εθηηκάηαη φηη ζα ζπληειέζεη ζηελ πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά 

αθηλήησλ πνπ κέρξη ζήκεξα παξνπζίαδαλ πεξηνξηζκέλε ζπρλφηεηα. 
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Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ζα ζπκβάιεη ε ξχζκηζε γηα κεξηθή παξάηαζε ηεο 
αλαζηνιήο ησλ πιεηζηεξηάζεσλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία ην 2014, ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ νπζηαζηηθή 

επαλαζχλδεζε µε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αδπλαηνχζαλ λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά 
ηνπο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκήο ζεκαληηθά κηθξφηεξσλ θαη αλάινγα µε ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο δφζεσλ. 

 
Γηα ην 2014 ε Δηαηξεία ζα επηδηψμεη ηελ πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50%.  Ξαξάιιεια, ε 

Δηαηξεία εθηηκά φηη είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο κέξνο ηεο έθηαζεο ησλ 3,6 ζηξεκκάησλ 
ΝΡ 132 επί ηεο Ξεξζέσο 11-19 θαη Αλψλπκνπ, πινπνηψληαο ηελ απφ 09.11.2012 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ελφο αθφκα νηθνπέδνπ ελφο ζηξέκκαηνο ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ 
νηθνπέδνπ ΝΡ 137 επί ηεο νδνχ Ληξβάλα 1. Πην πιαίζην απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 

άκεζεο πψιεζεο ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ, ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα 

πνπιήζεη θάπνηα απφ απηά θαη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ηελ αληηθεηκεληθή αμίαο ηνπο. Νη πσιήζεηο απηέο, 
εθφζνλ επηηεπρζνχλ, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2014.   

 
Δπηπιένλ,ε Δηαηξεία έρεη δξνκνινγήζεη ηελ εθκίζζσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο Τπρηθνχ ε νπνία 

αλακέλεηαη λα αλαθαηληζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2014. Ζ ελέξγεηα απηή, 

εθφζνλ επηηεπρζεί, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ εζφδσλ κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ. 
 

Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα αηηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 ηελ άκεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ππνβάιινληαο ηηο θαηάιιειεο αηηήζεηο θαη κειέηεο πξνο ην ΞΔΘΑ θαη ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ ιήςε ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο.  

 

Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη έληνλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, 
ην νπνίν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αδπλακία ηεο άκεζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αθηλήησλ ηεο θαη ηελ 

επηβνιή ζεκαληηθήο θνξνινγίαο επ΄απηψλ, θαζψο θαη ζηελ αδπλακία εμέξεπζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 
ιφγσ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί  σο πξνο ηε ρνξήγεζε  ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ 

Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο €  3,96 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην 
γ΄ηξίκελν ηνπ 2014.   

 
Πχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ, δελ πθίζηαηαη γλσζηή ηάζε, 

αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

Δηαηξείαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ πξννπηηθψλ ηεο 
Δηαηξείαο, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, αλαπηχζζνληαη ζηελ ελφηεηα 2 «Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ». 

 
3.19 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

 
Ζ Δηαηξεία απφ ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρεη εθδψζεη, δειαδή απφ ηελ  01.04.2014 έσο 

θαη ηελ  18.07.2014, είρε ηηο παξαθάησ ζπλαιιαγέο θαη ζχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ 

άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, φπσο απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 1606/2002 θαη 
νξίδνληαη ελλνηνινγηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ Ξξνηχπνπ (ΓΙΞ 24) εθηφο απηψλ πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 19 ηνπ παξαξηήκαηνο XXV ηνπ Θαλνληζκνχ 486/2012 ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φιεο νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε έρνπλ ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο αγνξάο. 

 
3.19.1 Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε 
 
Νη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε (κέιε ηνπ Γ.Π./δηεπζπληηθά ζηειέρε) ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν  

01.01.2014 – 18.07.2014 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 

 
 

 



 

 72 

Ακνηβέο Γηνίθεζεο 

(ζε € ρηι.)   01.01.2014- 18.07.2014 

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ   

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ 1714 

Πύλνιν 1714 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο              
Ξεγή: Δηαηξεία. 

 
Ζ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη απηή πνπ εγθξίλεη ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ. 
 

Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο δελ ακείβνληαη. 
 

Νη Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ αθνξνχλ έμνδα κηζζνδνζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ 
εηζθνξψλ. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη ππφινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

 
3.19.2 Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε 
 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 24 γηα ηε πεξίνδν απφ 

1.04.2014 έωο   18.07.2014 

 

 

 

   1.04.2014- 18.07.2014 
Αιτιολογία 

 
(ποσά σε € 
χιλ) 

ΕΡΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩ

Ν Α.Ε. 

   ΓΕΚ - 
ΤΕΡΝΑ 

Α.Ε. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

 

α Δηζξνέο 1 -  1 
Έζνδα από Δλνίθηα θαη ηηκνιόγεζε 
εμόδωλ ΓΔΚΟ ζε θνηλή ηδηνθηεζία. 

β Δθξνέο - -  - 
Γνπιεπκέλνη ηόθνη βάζεη ηδηωηηθνύ 
ζπκθωλεηηθνύ ρνξήγεζεο δαλείνπ 

γ Απαηηήζεηο 36 -  36 

Πξνθαηαβνιή βάζεη ζπκθωλεηηθνύ 
εθηέιεζεο έξγνπ.  «Δθηέιεζε  εξγαζηώλ 
δηνξζώζεωλ –επηζθεπώλ» ζηα 
θαηαζηήκαηα ηεο Π. Αγνξάο Φπρηθνύ . 

 

 

 

Δπηπξφζζεηα φζν αθνξά ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ΓΔΘ-ΡΔΟΛΑ Α.Δ., ζηηο 30 
Ηνπλίνπ 2014 ππνγξάθεθε ε παξάηαζε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ πνζνχ  € 230.981,06 θαη € 423.025,31 

κέρξη ηελ 31.12.2014. Ρν πνζφ ησλ € 654.006,37 ζπλνκνινγήζεθε  έληνθν κε εηήζην επηηφθην ίζν κε ην 
επηηφθην Euribor Ρξηκήλνπ πξνζαπμαλφκελν θαηά 6,55 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (6,55%). 

δ Τπνρξεώζεηο 29 654  683 

Οη ππνρξεώζεηο αθνξνύλ α) ππνρξεώζεηο 
από εηζπξάμεηο εγγπήζεωλ ελνηθίωλ € 
6.455 & δαπάλεο γηα ινγ/ζκό ηξίηωλ 
(έμνδα γηα ηελ Παι.  Αγνξά  πνπ θαηέβαιε 
ε ΔΡΗ ΑΔ  γηα ινγ. ηεο ΚΔΚΡΟΦ € 
22.177.  β) ππνρξεώζεηο ζε ΓΔΚ-ΣΔΡΝΑ 
Α.Δ.  βάζεη ηδηωηηθνύ ζπκθωλεηηθνύ 
ρνξήγεζεο δαλείνπ πιένλ δνπιεπκέλωλ 
ηόθωλ.  
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3.20 Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή 
 

Θαηά ηηο ρξήζεηο 2012-2013 δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ 
παξειζνπζψλ εηψλ. Ζ Δηαηξεία δε δχλαηαη λα δηαζθαιίδεη ηε δηαλνκή θεξδψλ ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε. 

 

Δπηπιένλ, ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ηεο ζέζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ζεζκηθνί, αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα, θνξνινγηθνί θαη άιινη λνκηθνί 

ιφγνη. 
 

Κέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Κεηξψν Θηλεηψλ Αμηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

Ρν  κέξηζκα θάζε κεηνρήο πιεξψλεηαη ζηνλ κέηνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο 

θαηαβνιήο ζα αλαθνηλψλεηαη ζηνπο κεηφρνπο απφ ηνλ εκεξήζην Ρχπν. Ρα κεξίζκαηα πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί 
γηα κηα πεληαεηία αθφηνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Πε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ν κέηνρνο ζηηο Γεληθέο 
Ππλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο, ζα εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη Δθθαζάξηζεο ηνπ Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ ηεο ΔΙ.ΘΑ.Ρ,  
φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 
Υο ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηα κεξίζκαηα ινγίδεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη θάζε ρξήζε λα δηαλέκνπλ ζε 

κεηξεηά, θάζε έηνο ζηνπο κεηφρνπο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη νξηζκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ εθπνίεζε κεηνρψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Α.Λ. 148/1967. Νη άλσ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη, αλ ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% απνθαζίζεη ζρεηηθά. Πηελ πεξίπησζε 
απηή, ην κε δηαλεκφκελν κέξηζκα κεηαθέξεηαη ζηα βηβιία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε. Ρν απνζεκαηηθφ απηφ ππνρξενχηαη ε αλψλπκε εηαηξεία, εληφο 
ηεηξαεηίαο απφ ην ρξφλν ζρεκαηηζκνχ ηνπ λα ην θεθαιαηνπνηήζεη, κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδεη 

δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. (παξ. 2 άξζξνπ 3 Α.Λ. 148/1967). Νη άλσ δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 δελ 

εθαξκφδνληαη, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε κε πιεηνςεθία 70% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία επίζεο απαηηεί λα πιεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 
i. Απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο εάλ ε θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, φπσο 

εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κεηά απφ απηή ηελ δηαλνκή είλαη κηθξφηεξε απφ ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην πιένλ ησλ κε δηαλεκνκέλσλ απνζεκαηηθψλ. 

ii. Απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο εάλ ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ εμφδσλ 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά ζπλ ην ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν. 
 

Δπίζεο, κπνξεί λα θαηαβιεζεί πξνκέξηζκα εθφζνλ δεκνζηεπηνχλ ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξψλ πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ πξνκεξίζκαηνο θαη ππνβιεζνχλ ζην πνπξγείν 

Αλάπηπμεο. Ρν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη σο πξνκέξηζκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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3.21 Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο 
 

Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαηά ηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ε Δηαηξεία.   
 

I. Διιεληθό δεκόζην θαηά ηεο Δηαηξείαο 

Ρν Διιεληθφ Γεκφζην άζθεζε ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηελ απφ 01.12.1988 αγσγή 
ηνπ, κε ηελ νπνία δηεθδηθεί έθηαζε 300 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Ρνπξθνβνπλίσλ (Δπξχηεξε 

πεξηνρή Ιαηνκείνπ Τπρηθνχ), ηκήκα ηεο νπνίαο αλήθεη ζηελ Δηαηξεία. Δπί ηεο αγσγήο απηήο, εθδφζεθε ε 
ππ΄ αξηζκ. 5722/1997 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε 

αγσγή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο ην Διιεληθφ Γεκφζην άζθεζε έθεζε ελψπηνλ 
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο έγηλε ηελ 24.11.1998. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απνδείμεσλ πνπ έηαμε ην Δθεηείν, ε ππφζεζε  δηθάζζεθε ηελ 29.11.2011. Ρν Δθεηείν κε ηελ κε αξηζκφ 

2887/2012 απφθαζή ηνπ  αλέβαιε ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απνθάζεσο θαη έηαμε  ζπκπιεξσκαηηθή απφδεημε. 
Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο λέαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ε ππφζεζε εθδηθάζηεθε ζηηο  08.04.2014 θαη 

αλακέλεηαη ε απφθαζε.  
 

II. Γήκνο Φηινζέεο-Τπρηθνύ θαηά ηεο Δηαηξείαο (Η) 

Ν Γήκνο Φηινζέεο-Τπρηθνχ θαηέζεζε ζην ΠηΔ (Δ’ Ρκήκα) αίηεζε αθπξψζεσο ηεο κε αξηζκφ 231/2012 
νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ έρεη εθδψζεη ε Δηαηξεία γηα ηελ Ξαιαηά Αγνξά ε νπνία εθδηθάζζεθε  ηελ 11.06.2014  

θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο απνθάζεσο.  
 

III. πόζεζε ησλ αθηλήησλ ππό απαιινηξίσζε 
Δμεδφζεζαλ νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ πνπ έθαλαλ δεθηέο ηηο αηηήζεηο αθπξψζεσο ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηεο αξλήζεσο ηεο Γηνηθήζεσο λα άξεη ηηο θεξπρζείζεο απαιινηξηψζεηο ζε  δχν αθίλεηα ηεο 

Δηαηξείαο ζην Τπρηθφ θαη αλέπεκςαλ ηηο ππνζέζεηο ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί απηή ζηηο 
νθεηιφκελεο απφ απηήλ ελέξγεηεο. Ζ Δηαηξεία ππέβαιε ήδε αξκνδίσο ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσο 

ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ.  
 

Πρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηα ππφ απαιινηξίσζε αθίλεηα, δένλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 
i Δμεδφζε ε κε αξηζκφ 962/2003 απφθαζε ηνπ ΠηΔ, επί εθέζεσο ηνπ Γήκνπ  Φηινζέεο- Τπρηθνχ  θαηά 

ηεο 1107/2001 Απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηκήκα  Α1 -Αθπξσηηθφ), κε ηελ νπνία 
έγηλε δεθηή αίηεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ άξζε ηεο απαιινηξηψζεσο  αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο ζην Ν.Ρ. 

137, (Ξ. Ληξβάλα 1, 1α  & Σαιεπά)  ην νπνίν απέθηεζε φξνπο δφκεζεο κε ηελ κε αξηζκφ Νηθ. 

7577/443/04.04.2007 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ ΔηΘ  (ΦΔΘ η. 

ΑΑΞ265/22.06.2007). 
Ν Γήκνο Φηινζέεο- Τπρηθνχ  θαηέζεζε  ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηελ κε αξηζκφ 

5391/2007 αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο σο άλσ δεκνζηεπζείζεο απνθάζεσο ηνπ Λνκάξρε, ε νπνία 
εθδηθάζηεθε κεη΄αλαβνιή ηελ 09.01.2013 θαζψο θαη  ηελ κε αξηζ. 1447/2007 αίηεζε αλαζηνιήο  

εθηειέζεσο ηεο σο άλσ απνθάζεσο επί ηεο νπνίαο εμεδφζε ε κε αξηζκφ 829/2008 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ,  ηνπ ΠηΔ  κε ηελ νπνία αλεζηάιε ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ απνθάζεσο ηνπ 
Λνκάξρε. Αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο απνθάζεσο επί ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο ηνπ Γήκνπ. 

 
ii Δμεδφζε ε κε αξηζκφ 672/2006 απφθαζε ηνπ ΠηΔ, επί εθέζεσο ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ  θαηά ηεο 

1051/2001 Απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηκήκα  Α1 -Αθπξσηηθφ), κε ηελ νπνία 

έγηλε δεθηή αίηεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ άξζε ηεο απαιινηξηψζεσο κεηαμχ αάιισλ α. ζην αθίλεην 
εθηάζεσο 1.233 η.κ. ηνπ Ν.Ρ. 132  (νδφο Ξεξζέσο 1-3 Αλψλπκνο & Γφιαζηθ, επί ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη  ε πξνο πψιεζε καηδνλέηα) , β. ζε νηθφπεδν  εθηάζεσο 5.829,14  η.κ. ζην Ν.Ρ. 132 
(Ξεξζέσο 11-19 & Αλψλπκνο)  θαη γ.  ζε  νηθφπεδν εθηάζεσο 1.180 η.κ. ζην Ν.Ρ.161 (Κειεηνπνχινπ 

7 & Ξεξηθεξεηαθφο). Ζ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ ΠηΔ  εμαθάληζε ελ κέξεη ηελ σο άλσ κε αξηζκφ 
1051/2001 απφθαζε, αλαπέκπνληαο ηελ ππφζεζε ζηε Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη εμ ππαξρήο 

ην αίηεκα ηεο Δηαηξείαο γηα άξζε ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξηψζεσο, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνχ. 
ζνλ αθνξά ηα ππφ ζηνηρεία α. θαη β. αθίλεηα (ζπλνιηθήο εθηάζεσο  πεξίπνπ 6,8 ζηξεκκάησλ) απηά 

απέθηεζαλ φξνπο δφκεζεο κε ηελ κε αξηζκφ 3409/202/2006 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ, ε 
νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ ΔηΘ (ΦΔΘ η. Γ΄ 238/28.03.2006). 
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Ν Γήκνο Φηινζέεο- Τπρηθνχ θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηελ κε αξηζκφ 

3322/2006 αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο σο άλσ δεκνζηεπζείζεο απνθάζεσο ηνπ Λνκάξρε, ε  νπνία 
εθδηθάζζεθε κεηά απφ αλαβνιή ηελ 13.05.2009, θαζψο θαη ηελ κε αξηζ. Δ’ 743/2006 αίηεζε 

αλαζηνιήο  εθηειέζεσο ηεο σο άλσ απνθάζεσο, ε νπνία ήδε απεξξίθζε κε ηελ κε αξηζκφ 932/2006 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Δμεδφζε ε κε αξηζκφ 

5479/2012 απφθαζε ηνπ ΠηΔ κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αίηεζε  ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνχ πεξί 

αθχξσζεο ηεο κε αξ. 3409/202/2006 ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ (ΦΔΘ Γ’ 238/28-3-2006) «ηξνπνπνίεζε 
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζε ηκήκαηα ηνπ Ν.Ρ. 132 ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνχ). 

 
iii Ππδεηήζεθε ηελ 19.04.2004 ελψπηνλ ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηκήκα  Α1 -Αθπξσηηθφ), 

ηξηηαλαθνπή ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνχ θαηά ηεο κε αξηζκφ 2238/2002 απνθάζεσο ηνπ ίδηνπ 
Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή αίηεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ άξζε ηεο απαιινηξηψζεσο ζην 

Ν.Ρ. 11 θαη ήδε 89  (Γάθλεο- Γαβάθε-Πηεθαλάθνπ θαη Αλψλπκε) επί ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα 

γξαθεία ηεο Δηαηξείαο. Ζ σο άλσ ηξηηαλαθνπή ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Τπρηθνχ απνξξίθζεθε κε ηελ 
κε αξηζκφ 1496/2004 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ. Θαηά ηεο σο άλσ απνξξηπηηθήο 

απνθάζεσο ηεο ηξηηαλαθνπήο απηήο, ν Γήκνο Φηινζέεο - Τπρηθνχ άζθεζε έθεζε ελψπηνλ ηνπ ΠηΔ,  
επί ηεο νπνίαο εμεδφζε ε κε αξηζκφ 3627/2007 απφθαζε ηνπ ΠηΔ (Ρκήκα Δ΄) κε ηελ νπνία  

εμαθαλίδνληαη νη σο άλσ 2238/2002 θαη 1496/2004 απνθάζεηο θαη αλαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζηε 

Γηνίθεζε,  πξνθεηκέλνπ απηή λα εμεηάζεη μαλά ηελ ππφζεζε, ηαπηφρξνλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 
Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνχ.  

 
iv Πηηο 15.11.2006 ζπδεηήζεθε κεηά απφ αλαβνιή ελψπηνλ ηνπ ΠηΔ, έθεζε ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο- 

Τπρηθνχ θαηά ηεο 1307/2001 Απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηκήκα Α1 -Αθπξσηηθφ), 
κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή αίηεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ άξζε ηεο απαιινηξηψζεσο ζην Ν.Ρ.145 

(Ακαδξπάδσλ θαη Βεξελίθεο).  Δπ απηήο εμεδφζε ε κε αξηζκφ 975/2007 απφθαζε ηνπ Δ΄ηκήκαηνο 

ηνπ ΠηΔ κε ηελ νπνία αλαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζηε Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί εμ ππαξρήο 
ην αίηεκα ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ άξζε ηεο απαιινηξίσζεο, ηαπηφρξνλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνχ. 
 

v Ν θππνπξγφο ΞΔΘΑ επαλεπέβαιε ηελ αξζείζα απαιινηξίσζε ζην νηθφπεδν ηεο Δηαηξείαο πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ  Ν.Ρ. 325 θαη 338 θαη επί ησλ νδψλ Θφδξνπ  θαη Ιεσθ. Αζελψλ (ήδε Δζληθήο 
Αληηζηάζεσο), ζην Σαιάλδξη. Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαζέζεη ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ (δηαδηθαζία απαιινηξηψζεσλ) αίηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο 
απνδεκηψζεσο, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο είρε νξηζζεί κεηά απφ αλαβνιή ε 26.04.2013, νπφηε θαη 

αλεβιήζε ανξίζησο.   

 
IV. Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνύ θαηά ηεο Δηαηξείαο (ΗΗ) 

Θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δηαηξεία ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ. ηελ 28.11.2008 αγσγή ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο- Τπρηθνχ ελψπηνλ 
ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαηά ηεο Δηαηξείαο  κε ηελ νπνία δεηεί λα αλαγλσξηζζεί ν Γήκνο –

Φηινζέεο - Τπρηθνχ θχξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο  αθηλήηνπ εθηάζεσο 5.120 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζην Ν.Ρ. 89 
ηνπ Γήκνπ Τπρηθνχ επί ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο θαη λα ηνπ απνδνζεί ην θηίζκα πνπ 

βξίζθεηαη ζε απηφ. Ζ ππφζεζε ζπδεηήζεθε ηελ  15.11.2011 θαη εμεδφζε ε κε αξηζκφ 430/2012 απφθαζε 

ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ε σο άλσ αγσγή ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - 
Τπρηθνχ.  Ν Γήκνο Φηινζέεο - Τπρηθνχ  άζθεζε έθεζε,  ε νπνία δηθάζηεθε  ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη  

επ΄ απηήο εμεδφζε ε κε αξηζκφ 2256/2013 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία απέξξηςε ηελ σο άλσ 
έθεζε, επηβάιινληαο ζηνλ Γήκν ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο, πνζνχ  € 30.735,57.  

    

Πεκεηψλεηαη φηη δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 2013 θαη πεξηφδνπ 1.1-31.03.2014  
γηα ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. 

 
Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη πέξα ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ εκπιέθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή δηαδηθαζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ εθθξεκνχλ ή ελδέρεηαη λα θηλεζεί ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο θαη έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο), πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ή είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ θεξδνθνξία ηεο 
Δηαηξείαο. 
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3.22 Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ην αλψηαην φξγαλφ ηεο, ην νπνίν έρεη 

δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία 
εθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην («ΓΠ»). 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη, ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά ηεο φξγαλα θαη ηα αλψηεξα 
δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ Λ.3693/2008, δεδνκέλνπ φηη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δηαηξείαο  δελ  δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε 
άιισλ επηηξνπψλ θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θ. Ησάλλεο Λ. Πρνηλάο.  

 
Ζ δηεχζπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ ηεο νξγάλσλ θαη αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ 

Πηειερψλ είλαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζην Γήκν Φηινζέεο - Τπρηθνχ, Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Τπρηθνχ  επί ηεο νδνχ Γάθλεο 6, Ρ.Θ. 15452. 
 

3.22.1 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην  
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε 

(5) έσο ελλέα (9) κέιε, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη κεηαμχ κε 
κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ θαη 

εθπξνζσπνχκελσλ ζε απηήλ κειψλ. Ξαξάιιεια, επηηξέπεηαη ε εθινγή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο πνπ ηνπο εθιέγεη θαη είλαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ην άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
Δηαηξείαο. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα κία ηεηξαεηία (4εηία), ε νπνία αξρίδεη απφ 

ηελ εθινγή ηνπο θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε 

ακέζσο επφκελε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρα εμεξρφκελα κέιε κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη είλαη 
ειεχζεξα αλαθιεηά.   

 
Πήκεξα  ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηξία εθηειεζηηθά θαη 

ηέζζεξα κε εθηειεζηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη αλεμάξηεηα. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεζκνζεηεκέλε 

πνιηηηθή γηα ηελ πνηθηινκνξθία ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ησλ αλψηαησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο, σζηφζν πξνζπαζεί λα ζηειερψλνληαη απφ αθέξαηα, έκπεηξα θαη ηθαλά κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξφζσπα, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην δελ δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν, αιιά εθηειεζηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο ηνπ εμνπζίαο. 

 
Ρν ζεκεξηλφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμειέγε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο ηελ 18.06.2014, γηα ηεηξαεηή ζεηεία, είλαη επηακειέο απνηειείηαη απφ ηξία εθηειεζηηθά κέιε 
θαη ηέζζεξα κε εθηειεζηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα  ηξία είλαη αλεμάξηεηα,  θαη ε  ζχλζεζή ηνπ είλαη  ε 

αθφινπζε: 
 

 

 ΠΛΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 Νλνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 Γεκήηξεο Σ. Θιψλεο Ξξφεδξνο - Δθηειεζηηθφ Κέινο 

2 Γεκήηξεο Γ. Αλησλάθνο Αληηπξφεδξνο - Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3 Ξέηξνο Θ. Πνπξέηεο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ Κέινο 

4  Βαζίιεηνο Δ.Γειεθαηεξίλεο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

5  Ησάλλα Α. Ραζηά Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

6 Πσηήξηνο Λ. Φίινο Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

7 Ξεξηθιήο Π. Ρζνχηζνπξαο Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

 
Ζ ζεηεία ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιήγεη ηελ  18.06.2018 θαη θαη΄εμαίξεζε παξαηείλεηαη  

κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο ζα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 
κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ (έσο 30.06.2018). 
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Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηόηεηεο Γ.Π. 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο είλαη αξκφδην  λα 

απνθαζίδεη  γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λφκνπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.  πνρξέσζε 

θαη θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε πξνάζπηζε  ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαζψο  θαη  
ε δηαζθάιηζε δίθαηεο θαη ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ πεξηέξρνληαη 
ζε γλψζε ηνπο σο εθ ηεο ηδηφηεηφο ηνπο, θαζψο θαη λα απέρνπλ απφ  νπνηαδήπνηε πξάμε θαηάρξεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη ζε θάζε ηξίην 

πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ λα επηδηψθνπλ ίδηα νθέιε, ηα νπνία αληηβαίλνπλ ζηα 
ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο.  

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν Λφκνο, ην Θαηαζηαηηθφ ή νη 

αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε άιιν ηφπν 

εθηφο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή 
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα Κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ή ην αλαπιεξσηή ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ 
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Πηελ 

πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε 

ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 
Ρε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε αίηεζή ηνπο 

πξνο ηνλ Ξξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, αλαθέξνληαο, κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  
 

Νη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ 
κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Όζηεξα απφ αίηεζε Κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ν Ξξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. 

Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθδίδνληαη επίζεκα απφ ηνλ 
Ξξφεδξν ή  ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Δπίζεο, ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, φηαλ παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ εθάζηνηε ελ ελεξγεία κειψλ ηνπ. 

 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ κε επηζηνιή ηνπο ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο  

ζε άιιν κέινο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ. Θάζε Πχκβνπινο κπνξεί λ’ αληηπξνζσπεχζεη εγθχξσο 

κφλνλ έλαλ Πχκβνπιν. Γηα ηε ζπλεδξίαζε πξέπεη πάλησο λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ηνπιάρηζηνλ 
ηέζζεξα κέιε. Νη απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα  κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ Κειψλ πνπ 

είλαη παξφληα  θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη.  
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ πνπ παξαηηήζεθαλ, 

απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ 

έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε 
άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο Κέινπο ή Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα Κέιε 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε 
ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο 

είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη 

λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 
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Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ απνκέλνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή 
λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 
Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη 

επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο : 

 
 

Γεκήηξεο Σ. Θιώλεο, Ξξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ (Δθηειεζηηθό Κέινο) 
Ν θ. Θιψλεο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γηδάθησξ Νηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ (M.Sc & Ph.D. in Economics) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ. Έρεη ηηκεζεί κε εθπαηδεπηηθά 
βξαβεία θαη ππνηξνθίεο απφ ην Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ (Η.Θ..), ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην 

Θνηλσθειέο Ίδξπκα "Αιέμαλδξνο Π. Υλάζεο". Δξγάζζεθε σο Νηθνλνκνιφγνο ζηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ 

Κειεηψλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο έσο ην Κάξηην 1994 θαη σο θαζεγεηήο ζην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα ηνπ 
Deree College (1987-1997). Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ Νηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ (1990-1992). O θ. Θιψλεο εληάρζεθε ζηνλ κηιν INTRACOM ην 1994 θαη ζπκκεηέρεη ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απφ ην 1995. Έρεη δηαηειέζεη Γεληθφο Γηεπζπληήο (1994-2004), 

Δληεηαικέλνο Γεληθφο Γηεπζπληήο αλαιακβάλνληαο ην Δηαηξηθφ Θέληξν (Ηαλνπάξηνο 2005-2006) θαη 

Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Νκίινπ (2006-2011). 
Πήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηεο ΗΛΡΟΑΘΝΚ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ. 

Ξαξάιιεια αζθεί θαζήθνληα Ξξνέδξνπ ζην Γ.Π. ησλ INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, INTRASOFT 
INTERNATIONAL, INTRAKAT, θαη HELLAS ONLINE θαη ζπκκεηέρεη ζην Γ.Π. ησλ ινηπψλ εηαηξηψλ ηνπ 

Νκίινπ INTRACOM HOLDINGS θαζψο θαη ζην Γ.Π. ηεο INTRALOT.  
 

Γεκήηξεο Γ. Αλησλάθνο, Αληηπξόεδξνο, (Δθηειεζηηθό Κέινο) 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1952. Ξηπρηνχρνο Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θεζζαινλίθεο θαη 
Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ ηεο Αζήλαο. Θαηέρεη πηπρίν Γ΄ ζηηο 

ηαμηλνκεκέλεο θαηαζθεπέο.  
Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα μεθίλεζε απφ ηελ ΓΔΘ Α.Δ. ην 1979 θαη απφ ην 1981 έσο ην 2004 ήηαλ 

κέινο ηνπ BoD. Απφ ην 2000 είλαη κέινο ηνπ BoD ηεο ΡΔΟΛΑ ΑΔ. θαη Ρερληθφο Γηεπζπληήο. Απφ ην 2005 

είλαη επηθεθαιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κέζε Αλαηνιή. Απφ ην 2011 δηνξίζηεθε Αληηπξφεδξνο ηεο ΓΔΘ 
ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη Ξξφεδξνο ηεο ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 

 
Ξέηξνο Θ. Πνπξέηεο, Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο (Δθηειεζηηθό Κέινο) 

Ν θ. Πνπξέηεο γελλήζεθε ην 1969. Δίλαη Γηπισκαηνχρνο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Kαηέρεη MSc ηνπ CITY University of London θαη International ΚΒΑ ηνπ 
Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην 1997 έσο ην ηέινο ηνπ 2003 δηεηέιεζε Γηεπζπληηθφ Πηέιερνο 

ηνπ νκίινπ Διιεληθή Ρερλνδνκηθή - ΡΔΒ, έρνληαο ζηελ επζχλε ηνπ ηελ εθηέιεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ. Απφ 
ην Γεθέκβξην 2003 έσο ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο ΗNTRAKAT. Tνλ 

Ηαλνπάξην 2005 δηνξίδεηαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο INTRAMET, δηαηεξψληαο ηε ζέζε απηή έσο 
ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο INTRAMET απφ ηελ INTRAKAT ην Γεθέκβξην ηνπ 2005, ελψ απφ ηνλ 

Κάξηην 2010 αλέιαβε θαη ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο εηαηξείαο ΘΔΘΟΝΤ ΑΔ. 

Ξαξάιιεια θαηέρεη επηηειηθέο ζέζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ INTRAKAT. 
 

Βαζίιεο Γειεθαηεξίλεο (κε εθηειεζηηθό κέινο) 
Aπφθνηηνο ηεο Πρνιήο Νηθνλνκηθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΞΘ θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ΚΒΑ, University of La Verne. Πχκβνπινο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (2007-2014) θαη  

Νηθνλνκηθφο  Γηεπζπληήο ηεο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Δ.(απφ ην 2013). Δίλαη κέινο Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο 
Κηράιεο Θαθνγηάλλεο θαη ηνπ Αηηηθνχ Νκίινπ Αληηζθαίξηζεο Φηινζέεο.  

 
Ησάλλα Α. Ραζηά, (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Κέινο) 

Ξηπρηνχρνο Λνκηθήο Πρνιήο Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, παξά πξσηνδίθαηο 
δηθεγφξνο Αζελψλ απφ ην 1979 κέρξη ην 1998 θαη έθηνηε ζπληαμηνχρνο. 
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Πσηήξηνο Λ. Φίινο, (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Κέινο) 

Γελλεκέλνο ζην Γηαβνιίηζην Κεζζελίαο ην 1936. Νηθνλνκνιφγνο κε απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε 
ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. 

 
Ξεξηθιήο Π. Ρζνύηζνπξαο (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Κέινο) 

Γελλεκέλνο ζηελ Ξξέβεδα ην 1921. Ξηπρηνχρνο ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλ/κίνπ Αζελψλ. πεξέηεζε ζην 

π. Γεκνζίσλ Έξγσλ απφ φπνπ ζπληαμηνδνηήζεθε σο αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο. 
 

Ησάλλεο Λ. Πρνηλάο (Γεληθόο Γηεπζπληήο)  
Νηθνλνκνιφγνο κε Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ (ΚΒΑ) θαη ζην Δζληθφ 

Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην (Diploma in Financial Management). 
 

 

3.22.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ 
 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο  θαη΄ έηνο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 

έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο αλά ηξίκελν ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Θαλνληζκνχ ηεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νπνηεδήπνηε θξίλεη ε ίδηα ή ηεο δεηεζεί 
απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 
Πηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπξνζζέησο θαη νη εμήο: 

α) Ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 5/204/14.11.2000 πεξί θαλφλσλ Ππκπεξηθνξάο Δηζεγκέλσλ 

Δηαηξεηψλ. 

β) Ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία θαη ηα επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ην Σξεκαηηζηήξην. 

γ) Ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ακνηβψλ θαη πάζεο θχζεσο παξνρψλ πξνο ηα κέιε ηεο δηνηθήζεσο 
αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο. 

δ) Ν έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε § 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηηο εηαηξείεο ζην 
θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο ή κέηνρνη ηεο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%. 
 

Ξαξάιιεια ε Δπηηξνπή Διέγρνπ επζχλεηαη ψζηε λα : 

 Δμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δμαιείθνληαη νη θίλδπλνη θαη νη ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δθφζνλ ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ζα ηεο δηαηεζνχλ ηα 
απαηηνχκελα θνλδχιηα θαηά πεξίπησζε.  

 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, φπσο απηά εμειέγεζαλ απφ ηελ 18.06.2014 Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη νη θ.θ.  

 
 

 ΠΛΘΔΠΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΙΔΓΣΝ 

 Νλνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα 

1  Βαζίιεηνο Δ. Γειεθαηεξίλεο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

2 Πσηήξηνο Λ. Φίινο Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

3 Ξεξηθιήο Π. Ρζνχηζνπξαο Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

 
Ζ παξνχζα Δπηηξνπή Διέγρνπ ζα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο έσο θαη ηελ εθινγή λέαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ απφ 

ηελ επφκελε Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία ζα εθιέμεη λέν ΓΠ. ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30.06.2018.  
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Δπίζεο, ζηελ Δηαηξεία δελ ιεηηνπξγεί επηηξνπή θαζνξηζκνχ ακνηβψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα κέιε ηνπ ΓΠ δελ 

ακείβνληαη. 
 

 
3.22.3 Γειώζεηο κειώλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ νξγάλσλ θαη Αλώηεξσλ 

Γηνηθεηηθώλ Πηειερώλ  

 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ηα νπνία είλαη φια κέιε ηνπ Γ.Π. απηήο  

δήισζαλ ηα εμήο:  
 

1. Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ 
Δηαηξεία, θαη φζσλ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ θαη κε ζπκκεηνρέο ζε δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά 

θαη επνπηηθά φξγαλα, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, δελ αζθνχλ άιιεο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθέο γηα ηελ Δηαηξεία, κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο. 
 

 
 

 Νλνκαηεπώλπκν Δπαγγεικαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

1 Γεκήηξηνο Σ. Θιψλεο INTRACOM HOLDINGS (Ξξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ – Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

2 Γεκήηξηνο Γ. Αλησλάθνο Yπεξεζίεο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ ζηηο εηαηξείεο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. & ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 

3 Ξέηξνο Θ. Πνπξέηεο INTRAKAT (Α’ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
– Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

4 Ησάλλα Α. Ραζηά Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο – ππεξεζίεο δαθηπινγξαθήζεσο, γξακκαηείαο θαη 
κεηάθξαζεο 

5 Ησάλλε Λ. Πρνηλά INTRAKAT (Ξξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Real Estate and Development) 

   

 

 

2. Γελ πθίζηαληαη νηθνγελεηαθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ 
νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απηήο. 

  
 

3. Γελ δηαηεινχλ ζήκεξα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ νχηε είλαη εηαίξνη ζε 

άιιε Δηαηξεία ή λνκηθφ πξφζσπν, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο: 
 

 Νλνκαηεπώλπκν Δηαηξεία 

1 Γεκήηξηνο Σ. Θιψλεο INTRACOM HOLDINGS (Ξξφεδξνο ΓΠ – Δθηειεζηηθφ Κέινο)  

INTRALOT (Πχκβνπινο ΓΠ– Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

INTRAKAT (Ξξφεδξνο ΓΠ – Δθηειεζηηθφ Κέινο)  

HELLAS ONLINE (Ξξφεδξνο ΓΠ – Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

INTRATOUR (Ξξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

INTRAPAR S.A. (Ξξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

ΓΑΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRADEVELOPMENT (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΗΛΡΟΑΠΝΦΡ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRASOFT INFORMATION TECHNOLOGY UK LIMITED (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΔΔΔΡΞ Αζηηθή Κε Θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία (ΑΗΡ) (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

UNIBRAIN ΑΛΥΛΚΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΟΔΛΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ 
ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ – ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 
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ΙΖΛΝΠ Α.Δ. (Αληηπξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

IN MAINT ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 
(Πχκβνπινο) 

ΑΙΦΑ – ΓΘΟΗΠΗΛ Α.Δ. (Πχκβνπινο – Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

INTRACOM GROUP U.S.A., INC (Πχκβνπινο - Ρακίαο) 

Ζ.Δ. & D. S.A. (Πχκβνπινο) 

INTRASOFT JORDAN (Πχκβνπινο) 

INTRANET A.E. (Πχκβνπινο) 

 

ΚΝΟΔΑΠ Α.Δ. (Πχκβνπινο) 

INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRACOM OPERATIONS LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRACOM TECHNOLOGIES (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRACOM EXPORTS (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRACOM (CYPRUS) LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRAKAT INTERNATIONAL LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

AMBTILA ENTERPRICES LIMITED (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

2 Γεκήηξηνο Γ. Αλησλάθνο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΞΙΑΡΔΗΑ ΞΙΑΡΑΛΝ PARKING Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΠΑΟΝΘΝ PARKING A.E. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ ΣΔΗΟΥΛ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΓΑΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ Α.Δ. (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

EUROTERRA Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

ABIES Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

REBIKAT Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

3 Πσηήξηνο Λ. Φίινο INTRALOT Α.Δ. (Κέινο) 

INTRAKAT Α.Δ. (Κέινο) 

INTRACOM HOLDINGS (Κέινο) 

4 Ξέηξνο Θ. Πνπξέηεο ΗΛΡRAKAT (A’  Αληηπξφεδξνο  ΓΠ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

EUROKAT ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΞΟΗΠΚΑ ΓΝΚΖ ΑΡΔ (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

FRACASSO HELLAS  ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ  ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ  
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΝΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

ΗΛ ΚΑΗΛΡ  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
(Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRADEVELOPMENT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ & ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 
ΑΘΗΛΖΡΥΛ ( Αληηπξφεδξνο  & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

INTRAPOWER  ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΔΟΓΥΛ (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

Α. ΘΑΡΠΔΙΖΠ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

ΑΘ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ (Αληηπξφεδξνο ΓΠ, Δηαίξνο 20%)   

ΘΖΒΑΦΘΝΠ ΑΛΔΚΝΠ Α.Δ. (Αληηπξφεδξνο ΓΠ, Δηαίξνο 5%) 

ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΘΘΙΑΓΥΛ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

ΗΛΡΟΑ-ΚΞΙΝ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

ΗΛΡΟΑ-ΘΘΙΑΓΔΠ Α.Δ. (Ξξφεδξνο ΓΠ & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝΣΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΗΝΛΗΝΠ ΖΙΗΝΠ 6 
(Ηδξπηήο, Γηαρεηξηζηήο, 100%) 
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ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΛΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ Ξ. ΚΙΥΛΑΠ (ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ) 
(Γηαρεηξηζηήο, Δθπξφζσπνο) 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΑΟΣΗΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΑΘΖΛΥΛ 
(Ξξφεδξνο ΓΠ) 

IV DEVELOPMENT FACILITY MANAGEMENT COMPANY LIMITED (Γηεπζπληήο 
Δθπξφζσπνο, Δηαίξνο 6%) 

AMBTILLA ENTERPRISES LIMITED (Γηεπζπληήο Δθπξφζσπνο) 

INTRAKAT  International Ltd. (Γηεπζπληήο Δθπξφζσπνο) 

ALPHA MOGILANY DEVELOPMENT Z.OO (Γηεπζπληήο Δθπξφζσπνο) 

INTRACOM CONSTRUCT SA (Ξξφεδξνο ΓΠ) 

INTRALOT A.E. (Πχκβνπινο) 

5 Ησάλλα Α. Ραζηά EUROTERRA Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

REBIKAT A.E. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

ΑBIES A.E. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

ΔΟΥΑΘ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Αληηπξφεδξνο) 

ΔΡΒΑΘ-ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ-ΓΗΑΚΔΠΝΙΑΒΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ 
ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ (Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ 
Πχκβνπινο) 

ΑΙΘΔΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ-ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ-ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ (Ξξφεδξνο) 

6 Ησάλλεο Λ. Πρνηλάο ΑΛΑΞΡΜΗΑΜΖ ΘΘΙΑΓΥΛ Α.Δ. (Κέινο) 

ΗΛΡΟΑ-ΚΞΙΝ Α.Δ. (Κέινο) 

ΗΛΡΟΑ – ΘΘΙΑΓΔΠ Α.Δ. (Κέινο) 

7 Βαζίιεηνο Δ.Γειεθαηεξίλεο ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΠΔΟΒΝΛΗΝ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΒΟΝ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π. 

  IWECO ΣΥΛΝΠ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ ΟΑΣΝΙΑΠ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΟΑΣΝΙΑΠ ΓΔΟΒΔΛΝΣΥΟΗΥΛ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΦΔΟΟΥΛ ΔΒΟΝ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΓΔΟΒΔΛΗ ΡΟΑΗΑΛΝΞΝΙΔΥΠ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΓΔΟΒΔΛΝΣΥΟΗΥΛ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΚΑΙΔΑ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΛΔΑΞΝΙΔΥΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΜΖΟΝΒΝΛΗΝ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  EUROWIND AE. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΖΙΗΝΘΑΠΡΟΝ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΒΑΘΣΥΟΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΒΑΘΣΥΟΗ ΈΛΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΒΑΘΣΥΟΗ ΓΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΓΔΙΡΑ ΑΜΗΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΦΗΙΥΡΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΓΝΚΝΘΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΙΑΓΘΑΓΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΓΗΟΦΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ. (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΗ ΓΗΥΟΓΖΠ ΑΔ (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΑΗΝΙΗΘΖ ΑΚΑΟΛΘΝ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΑΗΝΙΗΘΖ ΜΔΟΝΒΝΛΗΝ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 
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  ΡΔΟΛΑ ΑΗΝΙΗΘΖ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΖΙΗΑΘΖ ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΖΙΗΑΘΖ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΖΙΗΑΘΖ ΖΙΗΝΘΑΠΡΟΝ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΖΙΗΑΘΖ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΗΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΖ ΞΑΠΡΟΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΜΖΟΝΘΑΚΞΝΠ ΑΘΟΑΡΑΠ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓ.ΘΑΙΑΠΠΗΑ ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΑΔ (Κέινο Γ.Π.) 

  WASTE SYCLO (Κέινο Γ.Π.) 

  EKTONON (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.) 

   

 

 

 
 

4. Γελ ππήξμαλ κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ή εηαίξνη, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηηο αλαθεξφκελεο  θαησηέξσ εμαηξέζεηο: 

 

 Νλνκαηεπώλπκν Δηαηξεία 

1 Γεκήηξηνο Σ. Θιψλεο INTRACOM HOLDINGS (Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 
Νκίινπ – Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

INTRACOM HOLDINGS (Αληηπξφεδξνο ΓΠ & Αλαπιεξσηήο Γ/λσλ Πχκβνπινο –  
Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

INTRAKAT (Αληηπξφεδξνο ΓΠ – Δθηειεζηηθφ Κέινο)  

HELLAS ONLINE (Πχκβνπινο – Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

HELLAS ONLINE (Αληηπξφεδξνο ΓΠ – Δθηειεζηηθφ Κέινο) 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

INTRATOUR (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

INTRAPAR S.A. (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ (Πχκβνπινο) 

INTRADEVELOPMENT (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

INTRACOM IT SERVICES (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM). (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

INTRASOFT INTERNATIONAL (BELGIUM) (Πχκβνπινο) 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. (Πχκβνπινο) 

INTRASOFT INFORMATION TECHNOLOGY UK LIMITED (Πχκβνπινο) 

INTRAROM (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

DB DATA BANK (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

INTRACOM TELECOM (Πχκβνπινο) 

INTRACOM TELECOM (Αληηπξφεδξνο ΓΠ) 

INTRACOM TELECOM (Αληηπξφεδξνο ΓΠ & 1νο Αλαπιεξσηήο Γ/λσλ Πχκβνπινο) 

INTRACOM TELECOM SOLUTIONS SAUDI ARABIA (Πχκβνπινο) 

FORNAX Z.R.T. (Πχκβνπινο) 

INTRACOM MIDDLE EAST FZ LLC (Πχκβνπινο) 

INTRACOM BULGARIA S.A. (Πχκβνπινο) 

CONKLIN CORPORATION (Πχκβνπινο) 
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INTRACOM ARMENIA LLC (Πχκβνπινο) 

INTRACOM D.O.O. BEOGRAD (Πχκβνπινο) 

ΔΔΔΡΞ Αζηηθή Κε Θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία (ΑΗΡ) (Πχκβνπινο) 

INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRACOM TELECOM OPERATIONS LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

INTRACOM TELECOM TECHNOLOGIES LTD (Κέινο Ππκβνπιίνπ Γ/λησλ) 

ONTRACOM SVYAZ LLC (Πχκβνπινο) 

E- TELESERV LLC BELGRADE (Πχκβνπινο) 
 

ΙΖΛΝΠ Α.Δ. (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.)  
 

2 Γεκήηξηνο Γ. Αλησλάθνο Ξξψελ ζχκβνπινο Γ.Π. ζηε ιπζείζα, εθθαζαξηζζείζα θαη δηαγξαθείζα απφ ην ΚΑΔ 
εηαηξεία «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΑΟΗΝ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

Ξξψελ Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηελ ππφ εθθαζάξηζε εηαηξεία 
ΔΟΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ. 

Ξξψελ Ξξφεδξνο Γ.Π. ζηηο εηαηξείεο ΖΟΥΛ ΗΗΗ ΘΔΟΚΝΖΙΔΘΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ 
Α.Δ., ΖΟΥΛ ΗV ΘΔΟΚΝΖΙΔΘΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΔΒΝΗΑΠ Α.Δ., ΖΟΥΛ V 
ΘΔΟΚΝΖΙΔΘΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ Α.Δ., θαη ΠΡΔΟΝΞΖΠ ΘΔΟΚΚΝΖΙΔΘΡΟΗΘΖ Α.Δ., νη 
νπνίεο απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ ΖΟΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ. 

Ξξψελ Ξξφεδξνο Γ.Π. ζηελ ΖΟΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ. ε νπνία απνξξνθήζεθε ηελ 
27/06/13 απφ ηελ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 

3 Ξέηξνο Θ. Πνπξέηεο INTRA-PHOS ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΛΔΥΠΗΚΥΛ ΞΖΓΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ (Ξξφεδξνο 
ΓΠ) 

ΘΔΛΡΟΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΞΔΙΑΡΥΛ ΑΔΟΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 
(Αληηπξφεδξνο Γ.Π. & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

ΗΛΡRAKAT  (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

4 Ησάλλα Α. Ραζηά Ξξψελ ζχκβνπινο Γ.Π. ζηε ιπζείζα, εθθαζαξηζζείζα θαη δηαγξαθείζα απφ ην ΚΑΔ 
εηαηξεία «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΑΟΗΝ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ».   

5.  Βαζίιεηνο Δ.Γειεθαηεξίλεο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. (Κέινο Γ.Π.) 

ΔΘΡΝΛΝΛ (Κέινο Γ.Π.) 

   

 

 
5. Γελ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηνπο γηα ηέιεζε 

δφιηαο πξάμεο θαηά ηα ηειεπηαία πέληε έηε.  
 

6. Γελ ζπκκεηείραλ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο: 
 

 Νλνκαηεπώλπκν Δηαηξεία 

1 Ησάλλα Α. Ραζηά Υο έλαο εθ ησλ εθθαζαξηζηψλ ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο ιπζείζαο, 

εθθαζαξηζζείζαο θαη δηαγξαθείζαο απφ ην ΚΑΔ εηαηξείαο «ΔΙΡΔΞ Α.Δ.». 

 

7. Γελ έρνπλ γίλεη απνδέθηεο νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο επίζεκεο θξηηηθήο ή/θαη θχξσζεο εθ κέξνπο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ ή ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο 
νπνίεο κεηέρνπλ) νχηε θαη έρνπλ παξεκπνδηζηεί απφ δηθαζηήξην λα ελεξγνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο εθδφηε ή λα παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ή ζην 
ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ελφο εθδφηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

 

8. Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αμίσκά ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ ζην πξφζσπφ ηνπο νπνηαδήπνηε 
ζχγθξνπζε κε ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 
9. Ζ ηνπνζέηεζε ζην αμίσκά ηνπο δελ είλαη απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο ή ζπκθσλίαο κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο ή ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη πειαηψλ ηεο, πξνκεζεπηψλ ηεο ή άιισλ πξνζψπσλ.  
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10. Ξιελ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ πθίζηαηαη ζην πξφζσπφ ηνπο 
νπνηνζδήπνηε ζπκβαηηθφο πεξηνξηζκφο ν νπνίνο αθνξά ζηε δηάζεζε, εληφο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, 

ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ. 
 

 

3.22.4  Ακνηβέο θαη Νθέιε 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013, δελ θαηεβιήζεζαλ απφ ηελ Δηαηξεία ζηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, 
δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ηεο ζηειέρε ακνηβέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ππφ φξνπο ή εηεξνρξνληζκέλεο ακνηβήο θαζψο θαη νθέιε, γηα θάζε 
είδνπο ππεξεζία πνπ παξείραλ, πιελ ηνπ θ. Η. Πρνηλά, Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο σο θαησηέξσ: 

 

 Κηθηέο απνδνρέο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ) χςνπο € 5.600  πνπ αθνξνχλ 

ηηο ακνηβέο πεξηφδνπ δχν κελψλ. 
 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη: 
 Γελ πθίζηαληαη άιιεο ακνηβέο θαη νθέιε ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ, επνπηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηφζν απφ ηελ Δηαηξεία φζν θαη απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο γηα ηε ρξήζε 2013, πιελ απηψλ πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ γηα ηνλ θ. 

Η.Πρνηλά. Νη σο άλσ ακνηβέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ηνπ έηνπο 2013. 
 Γελ πθίζηαληαη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ λα ζπλδένπλ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ κε ηελ Δηαηξεία ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο  πνπ λα 

πξνβιέπεη ηελ παξνρή νθειψλ θαηά ηε ιήμε ηνπο. 
 Γελ πθίζηαηαη ζπζζσξεπκέλε πξφβιεςε απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα. 

 
 

3.22.5  Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη από κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη 

Δπνπηηθώλ νξγάλσλ θαη από Αλώηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε  
 

Ρα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη ηα Αλψηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε δελ 
θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νχηε ζπλαιιάρζεθαλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο.  

 

 
3.22.6  Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 
3.22.6.1 Ππκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο  3016/2002 θαη  3693/2008 

 
Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο θαη ρσξίο απνθιίζεηο κε ηηο επηηαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο  ησλ 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη  ειιεληθνί λφκνη αλαθνξηθά κε ηελ  εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηδίσο 

ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, Λ. 3016/2002 θαη Λ. 3693/2008.  
 

 
3.22.6.2 Ππκκφξθσζε κε ην άξζξν 43α ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 

3873/2010 (ππαγσγή ζε θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) 
 
Κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηεο  ζηηο επηηαγέο ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ εμ απηψλ λφκνπ, δει. ηνπ Λ. 

3873/2010, γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ε Δηαηξεία δειψλεη φηη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή  
πηνζεηεί ηνλ αλαζεσξεκέλν  Διιεληθφ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο  εθπνλήζεθε   κε θνηλή 

πξσηνβνπιία απφ ηα Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα θαη  ηνλ Πχλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.), 

ζηνλ νπνίν δειψλεη φηη ππάγεηαη. 
 

Πηνλ παξαπάλσ Θψδηθα ελζσκαηψλνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αιιά επηπιένλ απηψλ, 
πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δελ πεξηέρνληαη ζε λνκνζεηηθά 

θείκελα θαη νη νπνίεο απνηεινχλ γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 
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Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη φηη εθαξκφδεη φιεο ηηο λνκνζεηηθέο  δηαηάμεηο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο  γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαη νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί λνκνζεηηθά. Νη παξαπάλσ δηαηάμεηο απνηεινχλ ην 
ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ  Διιεληθνχ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πεξηιακβάλνληαη καδί κε άιιεο 

εηδηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο ζηνλ θψδηθα πνπ ε Δηαηξεία δήισζε φηη ππάγεηαη. Απφ ηηο εηδηθέο απηέο 
πξαθηηθέο θαη αξρέο  πθίζηαληαη θαηά ηνλ παξφληα ρξφλν, νη παξαθάησ απνθιίζεηο:  

 

Α. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην θαη ηα κέιε ηνπ 
i Ρν Γ.Π. δελ έρεη πξνβεί ζηε ζχζηαζε θακίαο άιιεο επηηξνπήο, πιελ ηεο  Δπηηξνπήο  Διέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3693/2008, δηφηη  ε νξγαλσηηθή δνκή  ηεο Δηαηξείαο  δελ  
δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε άιισλ επηηξνπψλ. 

ii Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηξία εθηειεζηηθά θαη ηέζζεξα κε 
εθηειεζηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη Αλεμάξηεηα. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεζκνζεηεκέλε 

πνιηηηθή γηα ηελ πνηθηινκνξθία ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ησλ αλψηαησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο, σζηφζν  πξνζπαζεί λα ζηειερψλνληαη απφ αθέξαηα, έκπεηξα θαη  ηθαλά  
κε  εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξφζσπα, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο.  

iii Ρν Γ.Π. δελ δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν, αιιά εθηειεζηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ηνλ 
Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο ηνπ εμνπζίαο.  

iv Ζ  Δηαηξεία εθαξκφδεη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο  κε ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ  ηελ 

αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη κε απηέο  
είλαη ηαπηφζεκνη θαη πνηέ δελ απνθιίλνπλ αλαηηηνιφγεηα  απφ ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ζα 

εθάξκνδε ε Δηαηξεία γηα ίδηεο ή παξεκθεξείο ζπλαιιαγέο κε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο, δελ έρεη 
σζηφζν πηνζεηήζεη σο κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαλνληζκνχ  ζρεηηθέο  πνιηηηθηέο. Γελ έρνπλ 

ζεζπηζζεί  πνιηηηθέο  δηαρεηξίζεσο ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 
Δηαηξεία. Υζηφζν ηα κέιε ηνπ Γ.Π. γλσξίδνπλ φηη νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζηα ππφινηπα 

κέιε ηνπ Γ.Π. ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ 

Δηαηξεία, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε απηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε απηήλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε αλαιπηηθήο 
γλσζηνπνηήζεσο ηπρφλ άιισλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

άιισλ εηαηξεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. πάξρεη φκσο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε,  ππνρξέσζε γλσζηνπνηήζεσο εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ζε πεξίπησζε πνπ 
ηπρφλ αλαθχςνπλ ίδηα ζπκθέξνληα απφ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά 

ηνπο. 
v Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε επηηξνπήο αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ, θαζψο ην Γ.Π. 

εηζεγείηαη πξνο ηνπο κεηφρνπο  γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ  λένπ Γ.Π.  

vi Γελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε εηδηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π. θαζψο νη αξκνδηφηεηεο 
ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ  θαζνξίδνληαη επαξθψο ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Γελ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εκεξνινγίνπ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Π.. Νη ζπλεδξηάζεηο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νπνηεδήπνηε παξαζηεί πξνο ηνχην αλάγθε  ηεο Δηαηξείαο ή επηβάιιεηαη απφ 

ηνλ Λφκν. Γελ πξνβιέπεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ Γ.Π. θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ  απφ 
εμεηδηθεπκέλν γξακκαηέα. Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε  γηα δηελέξγεηα  ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή 

βάζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. απνθιεηζηηθά κε  ηα κε εθηειεζηηθά κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ  γηα ηελ επίδνζε θαη ηηο ακνηβέο ηνπο. Γελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο 
ελεκεξψζεσο ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Γ.Π., νχηε ηέηνηα γηα ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε 

ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., θαζψο ηα κέιε  ηνπ Γ.Π. είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ελεξγά επαγγεικαηηθά. 
Γελ ππάξρεη πξφβιεςε παξνρήο πφξσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γ.Π.,  γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο  θαη γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο, εθφζνλ παξαζηεί ηέηνηα 

αλάγθε, εγθξίλνληαη ηα ζρεηηθά πνζά απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.  
vii Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία αμηνινγήζεσο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.Π. θαη ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ νχηε αμηνινγείηαη ε επίδνζε  ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π..  
 

 
Β. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο  

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3016/2002, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ..    
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Γ. Ακνηβέο 

Γελ ππάξρεη Δπηηξνπή Ακνηβψλ, θαζψο θαλέλα κέινο ηνπ Γ.Π. δελ ακείβεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. 
 

 
3.23 Ξξνζσπηθό  

 

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ησλ ρξήζεσλ 2012 
θαη 2013 ήηαλ ηξία (3) θαη δχν (2) άηνκα αληίζηνηρα.  

 
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock 

options) θαη δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 

3.24 Κεηνρηθή Πύλζεζε 

 
Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 18.07.2014, δηακνξθψλεηαη σο 

αθνινχζσο :  
 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ 

Κέηνρνο Αξηζκόο κεηνρώλ  

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1)  

% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ 
δηθαησκάησλ 

ςήθνπ (1) 

ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.  791.299 791.299 23,97% 

ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 712.280 712.280 21,58% 

INTRAPAR A.E.* 708.149 708.149 21,45% 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% 1.088.961 1.088.961 33,00% 

Πύλνιν 3.300.689 3.300.689 100,00% 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. 
 (1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007.  
*Έκκεζεο Ππκκεηνρέο: 708.149 δηθαηψκαηα ςήθνπ (άκεζα: 0, έκκεζα : 708.149) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 21,45% ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηέρεη ν θ. Πσθξάηεο Θφθθαιεο, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαηά πνζνζηφ 90% εηαηξείαο 
«IΛTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.  

 
Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ηεο εηαηξείαο «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.», ηνπ θ. Τπράξε Πηαχξνπ θαη ηεο εηαηξείαο 

«INTRAPAR ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ A.E.», νχηε γλσξίδεη ηελ χπαξμε 
νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη 

φηη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ.  
 

Πεκεηψλεηαη φηη ε INTRAPAR A.E. έρεη ζπζηήζεη ηελ 12.03.2013 ελέρπξν επί 708.149 κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο ππέξ ηεο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. ελψ δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ 
ινηπψλ  κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ αλσηέξσ 708.149 κεηνρψλ 
θαηέρεη ν θ.Πσθξάηεο Θφθθαιεο κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαηά πνζνζηφ 90% εηαηξείαο «IΛTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ  

ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ». 
 

Πην βαζκφ πνπ ε Δηαηξεία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο,  δελ αζθείηαη 

κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, πξνο δηαζθάιηζε δε απηνχ ε Δηαηξεία ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κεραληζκνχο. 

 
Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα 

κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δελ γλσξίδεη  ηελ χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα 
άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ’ απηήο.  
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Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, δελ πθίζηαληαη πεξηπηψζεηο κεηαηξέςηκσλ θηλεηψλ 

αμηψλ, αληαιιάμηκσλ θηλεηψλ αμηψλ ή θηλεηψλ αμηψλ κε ηίηινπο επηινγήο (warrants), δηθαίσκα ή/θαη 
ππνρξέσζε απφθηεζεο ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν αιιά φρη εγγεγξακκέλν θεθάιαην, ή δέζκεπζε αχμεζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ, νχηε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ην θεθάιαην νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δηαηξείαο ή ζπκθσλία 
ππφ φξνπο ή άλεπ φξσλ πνπ πξνβιέπεη φηη ην θεθάιαην απηφ ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο.  

 
Ρέινο δελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ θεθάιαην. 

 
 

3.25 Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο 
 

3.25.1  Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθό Θεθάιαην 
 
Ρν θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ 

Γειηίνπ αλήξρεην ζε € 1.155.241,15  δηαηξνχκελν ζε 3.300.689 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, 
νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,35 εθάζηε.  

  

Γελ ππάξρνπλ πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, ηδξπηηθνί ηίηινη, ή θηλεηέο αμίεο κεηαηξέςηκεο ζε ή αληαιιάμηκεο κε 
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. 

 
Γελ ππάξρεη απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα εθθξεκεί, πιελ ηεο 

παξνχζεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. 
 

Ξιελ φζσλ αλαθέξνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζηελ ελφηεηα «Κεηνρηθή Πχλζεζε», δελ έρνπλ πεξηέιζεη 

ζε γλψζε ηεο Δηαηξείαο ζπκβάζεηο κεηφρσλ, ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, ζπκβάζεηο επαλαγνξάο 
κεηνρψλ, ζπκβάζεηο πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαβίβαζεο ή επηβάξπλζεο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ δηθαηψκαηα ςήθνπ, δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, δηθαηψκαηα αγνξάο ή πψιεζεο ή ζπκθσλίεο 

δηαλνκήο θεξδψλ, ή δηαλνκήο κεξίζκαηνο ή ζπκθσλία πνπ λα πξνβιέπεη φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, δελ 
πθίζηαληαη ζπκθσλίεο πνπ λα πξνβιέπνπλ φηη ην θεθάιαην  ηεο Δηαηξείαο ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. 
 

 
3.25.2  Δμέιημε ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 
 
Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ 1.1.2012 έσο ζήκεξα έρεη σο εμήο: 
 

Κε ηελ απφ 21.03.2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε  
ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε κεηξεηά θαηά ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο 

επηαθφζηα είθνζη ηξία Δπξψ θαη ζαξάληα πέληε Ιεπηά ηνπ Δπξψ (€3.465.723,45), κέζσ ηεο έθδνζεο  ελλέα 

εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ δχν ρηιηάδσλ εμήληα επηά (9.902.067) λέσλ θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ 
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο κεδέλ ηξηαληαπέληε (0,35) Δπξψ ε θάζε κία.  

 
Θαηά ζπλέπεηα, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο είθνζη 

ρηιηάδεο ελληαθφζηα εμήληα ηέζζεξα επξψ θαη εμήληα ιεπηά ηνπ Δπξψ (€ 4.620.964,60) δηεξεκέλν ζε 

δεθαηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο δχν ρηιηάδεο επηαθφζηεο πελήληα έμε (13.202.756) θνηλέο, νλνκαζηηθέο, 
κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο κεδέλ ηξηαληαπέληε επξψ (€ 0,35) ε θάζε κία. 

 
Ζ παξαπάλσ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. Θ2-2014/08-05-2014  

απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηαρσξήζεθε ζην  Γ.Δ.Κ.Ζ. ηελ 
08.05.2014. 

 

Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 4.9.2 «Γηθαηψκαηα κεηφρσλ» ηνπ 
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 
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3.25.3  Ηδξπηηθή πξάμε θαη Θαηαζηαηηθό 
 
Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 34987/1923 ζπκβφιαην ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ 

Θσλζηαληίλνπ Γεκ. Ησάλλνπ, ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ ππ’  αξηζκ.35133/1923 πξάμε ηνπ ίδηνπ 
Ππκβνιαηνγξάθνπ θαη αξρηθά είρε ηελ επσλπκία «Αλψλπκε Νηθνδνκηθή Δηαηξεία ν Θέθξνς». Ζ επσλπκία 

ηεο Δηαηξείαο ηξνπνπνηήζεθε ζε «Αλψλπκε Νηθνδνκηθή  θαη Ιαηνκηθή Δηαηξεία ΘΔΘΟΝΤ –ΙΑΤ» κε ην ππ΄ 

αξηζκ. 17614/1952 ζπκβφιαην ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζήλαο Ληθνιάνπ Ξ.  Γξεγνξίνπ, πνπ έρεη λφκηκα 
κεηαγξαθεί  ζηα βηβιία Κεηαγξαθψλ ηνπ Γήκνπ Σαιαλδξίνπ. Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο  δεκνζηεχζεθε  

ζην ππ΄ αξηζκ. 393/1959 ΦΔΘ (Γειηίν ΑΔ θαη ΔΞΔ), σο εληαίν θείκελν καδί  κε ηελ ππ΄ αξηζκ.46021/59 
Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία πεξηέρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο.  Ζ Δηαηξεία  άιιαμε 

θαη πάιη επσλπκία  (ΦΔΘ 83/71 Γειηίν Α.Δ. θαη ΔΞΔ) θαη απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα θέξεη ηελ επσλπκία 
«ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ – ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ- ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ ΘΑΗ ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ.». Ζ 

Δηαηξεία έρεη πξψελ ΑΟΚΑΔ 13063/06/Β/86/134  θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην ΓΔΚΖ κε αξηζκφ 223301000.  

Έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη  ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Τπρηθνχ ηνπ  Γήκνπ Φηινζέεο  Τπρηθνχ,   (Γάθλεο 6, Ρ.Θ. ) 
θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, ε δηάξθεηα ηεο ήηαλ αξρηθά πελήληα (50) έηε. Κε 

απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 14.12.1970 ε δηάξθεηά ηεο παξαηάζεθε γηα 
άιια (50) έηε (έσο ην 2023) ελψ κε λεψηεξε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

04.11.1996 παξαηάζεθε κέρξη θαη ην έηνο 2100. 

 
Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

ππφθεηηαη, φζνλ αθνξά ζηελ ίδξπζή ηεο θαη ζηελ θαηαζηαηηθή ηεο ιεηηνπξγία.  
 

Νη δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ ππεξηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ 
απνθιίλνπλ. 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, νη κεηνρέο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη δελ πθίζηαηαη άιιε 
θαηεγνξία κεηνρψλ πνπ λα έρεη δηθαηψκαηα, πξνλφκηα θαη πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε απηέο.  

 
Γελ πθίζηαληαη φξνη ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ 

κεηφρσλ, νη νπνίνη λα είλαη απζηεξφηεξνη απφ φ,ηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 
Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, δελ πθίζηαηαη θακία δηάηαμε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζχζηαζεο ή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Δθδφηε, ηεο νπνίαο ε 
εθαξκνγή ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη, λα αλαβάιεη ή λα παξεκπνδίζεη αιιαγή ζηνλ έιεγρν ηνπ Δθδφηε.  

 

Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, δελ πθίζηαηαη θακία δηάηαμε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζχζηαζεο ή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Δθδφηε ε νπνία θαζνξίδεη ην φξην 

ηδηνθηεζίαο πέξαλ ηνπ νπνίνπ θάζε ζπκκεηνρή πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην 
Λ.3556/2007 «Ξξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο 

αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ησλ νπνίσλ 
θξάηνο -κέινο θαηαγσγήο είλαη ε Διιάδα, θαη ζηα άξζξα 4-10 ηεο απφθαζεο 1/434/3.7.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  

 
Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαηαη θακία δηάηαμε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζχζηαζεο ή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Δθδφηε ε νπνία πεξηγξάθεη φξνπο πνπ 
δηέπνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ απζηεξφηεξνπο απφ φηη απαηηεί ε ζρεηηθή ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 
 

3.25.3.1 Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο 
 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζθνπφο ηεο είλαη κε ζηφρν ην θέξδνο, ε αγνξά, 
πψιεζε θαη εθκεηάιιεπζε νηθνπέδσλ θαη ελ γέλεη θάζε θχζεσο θηεκάησλ, θαζψο θαη ε ζε απηά αλέγεξζε  

νηθνδνκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο πξνο κεηαπψιεζε  ή εθκεηάιιεπζε, ε αλέγεξζε  νηθνδνκψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ε αλάιεςε έξγσλ θνηλήο σθειείαο, θαη ηδίσο έξγσλ νδνπνηίαο θαη χδξεπζεο θαη 
γεληθφηεξα ε εθηέιεζε εξγαζηψλ εθκεηάιιεπζεο πδάησλ, ε επηρείξεζε ιαηνκηθψλ εξγαζηψλ θάζε θχζεσο ε 

εκπνξία νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ θαζψο θαη ε βηνκεραληθή θαηαζθεπή θάζε είδνπο νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ θαη 



 

 90 

ηέινο νηαδήπνηε ζπλαθήο πξνο ηνπο άλσ ζθνπνχο επηρείξεζε επί θηεκαηηθψλ, βηνκεραληθψλ ή εκπνξηθψλ 

ππνζέζεσλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  
Δπίζεο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη α) Ζ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ θαη μελνδνρεηαθψλ ελ γέλεη 

επηρεηξήζεσλ  κε ηελ αλέγεξζε, αγνξά ή κίζζσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ μελνδνρείσλ, μελψλσλ, ζεξηλψλ 
δηακνλψλ, ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, β) ε ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε ηαμηδησηηθψλ  

γξαθείσλ πξνζέιθπζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη γεληθά θάζε 

επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο μελνδνρεηαθέο θαη ηνπξηζηηθέο εξγαζίεο θαη γ) ε 
ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή ζπλαθή ζθνπφ ή ε ζπλεξγαζία κε 

απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. 
 

3.25.3.2 Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ 
 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη 

γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Νη απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο 
Κεηφρνπο. Πχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ε αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο είλαη νη εμήο: 
 

1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκνδία λα απνθαζίδεη γηα:  

α) Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ,  
β) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,  

γ) Δθινγή Κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  
δ) Δθινγή Διεγθηψλ,  

ε) Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  
ζη) Γηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ,  

δ) Ππγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο 

ε) Γηνξηζκφ Δθθαζαξηζηψλ. 
 

2. Πηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη:  
α) απμήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη θαηά ηηο παξ. 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, 

β) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 11, ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 13, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13α θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

17β ηνπ Θ.Λ. 2190/20,  
γ) ε εθινγή θαηά ην Θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, 

ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν,  
δ) ε απνξξφθεζε θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 αλψλπκεο Δηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε 

Δηαηξεία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη  
ε) ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή 

ρξήζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο 
Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ Γήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ 

Γήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ 
ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Δπεηδή νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 

Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Δπηπξφζζεηα, ην Γ.Π. κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. 

 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο Ππλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε 

απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, 
ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο δελ ππνινγίδνληαη. 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα 
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ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη 

αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε Ππλέιεπζε θαη λα 
αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο. 

Δπίζεο, ε πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ.2 
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, θαη λα δεκνζηεχεηαη ζηηο θαηά ην Θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν πξνβιεπφκελεο 

εθεκεξίδεο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ελψ ζην 

ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ 
εκεξψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην 

κηζφ. Ξαξάιιεια, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ 
ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε επεμεγεκαηηθή 

έθζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηή θαη έλα αληίηππν ησλ θχιισλ ησλ εθεκεξίδσλ πνπ 
δεκνζηεχζεθε. Κεηά απφ θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή 

επίζεο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο θπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Δπηπιένλ, 

ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε δένλ λα ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ 
Θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο πίλαθαο φζσλ Κεηφρσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή απηή  

Ππλέιεπζε, κε  έλδεημε  ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ εθάζηνπ θαη 
ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ Κεηφρσλ θαη αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Δπίζεο επηηξέπεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηάμεσλ, ε εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή 
ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο 

Κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα 
ζέκαηα απηά. Ρα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη θαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Νη Κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίδνληαη γηα ην 
ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθφζνλ ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ 

Δηαηξεία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε  

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ Κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δάλ θαηά ηελ πξψηε απηή  ζπλεδξίαζε δελ ζπληειεζζεί  απαξηία, ε 

Ππλέιεπζε θαιείηαη εθ λένπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, κεζνιαβνχληνο πάληνηε δηαζηήκαηνο δέθα 
ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο  ζρεηηθήο πξφζθιεζεο κέρξη ηελ εκέξα 

ηεο ζχγθιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο Ππλέιεπζεο. Ζ επαλαιεπηηθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 
ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ. Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ 

απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ 
πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 

 
Πχκθσλα ην άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, θαη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο 
απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Κεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, εθηφο εάλ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, ζηε κεηαβνιή ηνπ 

ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 
ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ 
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηήλ Κέηνρνη 

εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 

Δάλ δελ ζπληειεζζεί απηή ε απαξηία ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, βξίζθεηαη δε ζε  απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 

Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ ην ήκηζπ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

Δηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Δάλ δελ ζπληειεζζεί θαη απηή ε απαξηία ζπλέξρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ δεχηεξε 
επαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ 
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ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε  απηήλ ην έλα πέκπην  (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ. 
 

Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ 
επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

ιακβάλνληαη θαη’ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ. Δμαηξεηηθά νη  
απνθάζεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) 

ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Ππλέιεπζε.  
 

Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ 
 

Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχηαη  λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη φπνηνο  εκθαλίδεηαη σο Κέηνρνο  ζηα 

αξρεία ηνπ Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην  «ΔΙ.Θ.Α.Ρ. », ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο 
αμίεο ηεο Δηαηξείαο. 

 
Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ 

παξαπάλσ θνξέα, ή, ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ σο 

άλσ θνξέα. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Κεηφρνπ πξέπεη  λα πθίζηαηαη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο, δειαδή θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο (5εο) πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηε Ππλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ε ζρεηηθή 

έγγξαθε βεβαίσζε ή ελαιιαθηηθά ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο ζα πξέπεη λα 
πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο.  
 

Γηα ηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή  Γεληθή Ππλέιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ Κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη  θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο (Ζκεξνκελία 
Θαηαγξαθήο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο) ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε 

κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα  πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 
ηεο σο άλσ Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

Γηα ηελ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ Κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη  θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο (Ζκεξνκελία 
Θαηαγξαθήο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο) ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε 

κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα  πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 
ηεο σο άλσ Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 

Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλνλ 
φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Κεηφρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο. Πε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ν ελ ιφγσ Κέηνρνο κεηέρεη ζηε 
Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο.  

Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ 
κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα 

πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία 

Θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία  δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
 

Θάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Πε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο επί κεηνρήο ην δηθαίσκα ησλ 
ζπγθπξίσλ  αζθείηαη ππνρξεσηηθά  απφ έλαλ κφλν θνηλφ αληηπξφζσπν.  

 

 
Ν Κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο, είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. 

Θάζε Κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Λνκηθά πξφζσπα Κέηνρνη κεηέρνπλ ζηε 
Γεληθή Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Υζηφζν, αλ ν Κέηνρνο 

θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν 
πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ Κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο 

κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Αληηπξφζσπνο 

πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Κέηνρν. 
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Ν αληηπξφζσπνο Κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο 
κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα, πιελ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ Κεηφρνπ. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα 
πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο είλαη:  

α) Κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη απφ ην Κέηνρν απηφλ,  
β) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή Κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ 

έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ Κέηνρν ν νπνίνο 
αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο,  

γ) ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή Κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή 
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ Κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο,  

δ) ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ).  

Ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ Κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία 
κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο.   

 
3.25.3.3 Διεγθηέο 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ έλα ηνπιάρηζηνλ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο πεξί Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ λνκνζεζίαο. Ν έιεγρνο απηφο απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο έγθξηζεο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 
Νη Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο δηνξίδνληαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
επζχλνληαη έλαληη ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ παξάιεηςε δηνξηζκνχ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ, αλ δελ ζπγθάιεζαλ εγθαίξσο ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην 

δηνξηζκφ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ θαη επζχλνληαη θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Θ.Λ. 
2190/20. Πε θάζε πεξίπησζε, ν δηνξηζκφο Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ απφ κεηαγελέζηεξε Γεληθή 

Ππλέιεπζε δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. 
  

Νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ζπλερφκελεο εηαηξηθέο 

ρξήζεηο. Κεηαγελέζηεξνο επαλαδηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη ρψξα, αλ δελ έρνπλ παξέιζεη δχν (2) 
πιήξεηο ρξήζεηο. Δπίζεο, ν δηνξηζκφο ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο απφ 

ηελ Δηαηξεία. Νη Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο ζεσξνχληαη φηη απνδέρζεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο, εθφζνλ δελ 
ηνλ απνπνηεζνχλ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 
Ζ ακνηβή ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ, πνπ δηνξίδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ, 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί Νξθσηψλ Διεγθηψλ – Ινγηζηψλ θαη 

αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 37 θαη 43α παξ. 3 (εδάθην 
δ΄) θαη 4 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
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4. ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ 
 

 
4.1 Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά 
φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο € 3,7 εθαη. πεξίπνπ. 

 

Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο 
ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα 

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο €  3,96 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί κέρξη ην γ΄ηξίκελν ηνπ 2014. Απφ ηα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Αχμεζε, 

πνζφ χςνπο € 994 ρηι. έρεη δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΑΞ 2012, ησλ ηφθσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ θαη εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ελ ιφγσ πνζφ έρεη  πξνέιζεη απφ θαηαβνιέο  

έλαληη ηεο αχμεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1 εθαη. απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο  ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. 

θαη INTRAPAR A.Δ.. Ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ ηα αλσηέξσ, νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ Αχμεζε αλακέλεηαη λα 
αλέιζνπλ ζε € 2,97 εθαη. 

 
Πην πιαίζην ηεο σο άλσ αχμεζεο, ε «ΓΔΘ - ΡΔΟΛΑ Α.Δ» , ε INTRAPAR A.E. θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, σο 

βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δειψζεη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ Αχμεζε, αζθψληαο ηα 

δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Δπίζεο, νη παξαπάλσ δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 21.07.2014, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ 21.03.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ε εηαηξεία 

«INTRAPAR-Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, Ππλαιιαγψλ & Ππκκεηνρψλ Α.Δ» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 
1.046.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 418.400, ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» γηα 

1.170.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 468.000 θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο γηα 

1.055.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 422.000 κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηεο 
Αχμεζεο.      

 
Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ € 0,7 εθαη. πεξίπνπ, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο θάησζη 

ελέξγεηεο: 

  
 Γηα ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λέα εθθαζάξηζε, απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε απφ 

ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεησκέλα πνζά θφξνπ, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα 

ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά πνζά θφξνπ κε ελδερφκελν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ 
πνζνχ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα απνπιεξσζεί απφ ηα θεθάιαηα ηεο αχμεζεο.   

 
 Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην. Ρα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ απηνχ ζρεδίνπ είλαη ε πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50%, ε 

πψιεζε κέξνπο ηεο έθηαζεο 3,6 ζηξεκκάησλ, πινπνηψληαο κέξνο ηεο απφ 09.11.2012 απφθαζε 
ηεο Έθηαθηεο  Γεληθήο  Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ηέινο  ε εθκίζζσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο.  
 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζνπλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο, ε Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ελδεηθηηθά ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα 
πξνζθχγεη ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ.  

 
Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο νη ινηπέο 

ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε θεθάιαην θίλεζεο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο 
ηεο Δηαηξείαο. 
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4.2 Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθό Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο  

 
Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, νη νπνίνη έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία, παξνπζηάδνληαη ε θεθαιαηαθή 

δηάζξσζε θαη ην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζνινγηζκνχ ηεο 31.03.2014.   
 

Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.03.2014 αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Θεθαιαηαθή δηάξζξσζε «ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ.» 

ζε ρηι. €  31.03.2014 

α. Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα κε εγγπήζεηο  - 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 
4.924 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα ρσξίο εγγπήζεηο ή εμαζθαιίζεηο  
- 

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Ρξαπεδηθώλ πνρξεώζεσλ  4.924 

β. Καθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  
Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα κε εγγπήζεηο - 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο - 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα ρσξίο εγγπήζεηο ή εμαζθαιίζεηο 
- 

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ Ρξαπεδηθώλ πνρξεώζεσλ - 

Πύλνιν Γαλεηαθώλ πνρξεώζεσλ (α+β) 4.924 

γ. Ίδηα Θεθάιαηα   

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 1.155 

Γηαθνξά απφ Έθδνζε Κεηνρψλ ππέξ ην Άξηην 2.852 

Ινηπά Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα 1.251 

Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά 384 

Εεκηέο εηο Λένλ ( 759) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (γ)  4.883 

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (δ) - 

Γεληθό Πύλνιν (α+β+γ+δ)  9.807 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ  Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Γηα ηα βξαρπρξφληα δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο, ππάξρεη εγγεγξακκέλε πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 

5.400.000 πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ, ηνπ θεθαιαίνπ εγγεγξακκέλνπ σο ηνθνθφξνπ θαη ηνπ βάξνπο 
αζθαιίδνληνο θαη ηνπο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εγγξαθήο ηφθνπο  θαη΄ άξζξν 1289 ΑΘ, ζηα βηβιία πνζεθψλ 

ηνπ  πνζεθνθπιαθείνπ Ξαπάγνπ  (η. 31, θ.89, α.α.89) ππέξ ησλ αλψλπκσλ ηξαπεδηθψλ εηαηξεηψλ  «ΑΙΦΑ 

ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ»  θαη ―ALPHA BANK LONDON LTD‖ γηα ηελ εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ ηνπο  
σο  Νκνινγηνχρσλ Γαλεηζηψλ χςνπο € 4.500 ρηι.,  επί αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο (βι. ελφηεηα 

3.12 Δκπξάγκαηα Βάξε – Δγγπήζεηο).  
 

Δπηπιένλ, γηα ηα βξαρπρξφληα δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο, ππάξρεη εγγεγξακκέλε πξνζεκείσζε ππνζήθεο 
πνζνχ 550.000 επξψ πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ, ηνπ θεθαιαίνπ εγγεγξακκέλνπ σο ηνθνθφξνπ θαη ηνπ 

βάξνπο αζθαιίδνληνο θαη ηνπο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εγγξαθήο ηφθνπο  θαη΄ άξζξν 1289 ΑΘ, ζηα βηβιία 

πνζεθψλ ηνπ  πνζεθνθπιαθείνπ Ξαπάγνπ  (η.33, θ.02, α.α. 01) ππέξ ηεο  «ΑΙΦΑ ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΥΛΚΝΠ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ» γηα ηελ εμαζθάιηζε απαηηήζεψλ ηεο απφ ζχκβαζε πηζηψζεσο κε αλνηρηφ αιιειφρξεν 

ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε Δηαηξεία (βι. ελφηεηα 3.12 «Δκπξάγκαηα Βάξε – Δγγπήζεηο»).  
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πσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα  θαη νη ζπλνιηθέο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαλ ηελ  31.03.2014 ζε € 9.807 ρηι. Ξνζφ € 4.924 ρηι. αθνξά  
βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο 

 
Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνζδηνξίδνληαη νη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 

31.03.2014: 

 

Θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο «ΘΔΘΟΝΤ» 

ζε ρηι. €  31.03.2014 

Ρακείν - 

Θαηαζέζεηο φςεσο 116 

Δκπνξεχζηκα ρξεφγξαθα - 

Οεπζηόηεηα (α) 116 

Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (β) 694 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 4.924 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ - 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.076 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (γ) 9.000 

Θαζαξό βξαρππξόζεζκν ρξένο δ=(γ)-(α)-(β) 8.190 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα - 

Νκνινγηαθά δάλεηα - 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  3.552 

Καθξνπξόζεζκν ρξένο (ε)  3.552 

Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο (δ)+(ε)  11.742 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ  Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα νη Βξαρππξφζεζκεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνπλ 
ηηο απαηηήζεηο απφ «Δκπνξηθέο απαηηήζεηο» θαη «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο» κείνλ «Ξξνβιέςεηο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ» κε ηα αληίζηνηρα πνζά φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.03.2014. 

 

Δπίζεο νη Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απφ 
«Ξξνκεζεπηέο» θαη ηηο «Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.03.2014. 
 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη πέξαλ ησλ παξαπάλσ, κεηά ηελ 31.03.2014  δελ έρεη επέιζεη άιιε 
νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθφ Θαζαξφ Σξεκαηννηθνλνκηθφ Σξένο ηεο 

Δηαηξείαο, φπσο απηφ απεηθνλίζηεθε ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο  31.03.2014 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ 
Γειηίνπ.  

 
 

4.3 Ιόγνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε ησλ Δζόδσλ 

 
Πχκθσλα κε ηελ απφ 21.02.2014  Έθζεζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο 21.03.2014, ε νπνία ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 ηνπ Λ.3016/2002 θαη 4.1.4.1.1. θαη 
4.1.4.1.2. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. γηα ηελ παξνχζα Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ηα 

θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Αχμεζε, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ ηεο Αχμεζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ θεθαιαίνπ 
θίλεζεο. 

 
 



 

 97 

Ρα θεθάιαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο αχμεζεο. 
 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ νη βαζηθνί 
κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR A.Δ. θαηέβαιαλ ζηηο 28.03.2014 ζπλνιηθά πνζφ 

χςνπο € 1 εθαη. (ήηνη € 500 ρηι. έθαζηνο) έλαληη ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη δηαηέζεθαλ € 994 ρηι. γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ ΦΑΞ 2012, ησλ ηφθσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: 
 
 

Δθηακηεύζεηο γηα πιεξσκέο (ζε ρηι. επξψ)* 
     

    

Πύλνιν πξνθαηαβνιώλ κεηόρσλ (α)  1.000  

Δθηακηεύζεηο    

Ξιεξσκή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θφξσλ (Ξξαθηηθφ Γ.Π. 28.03.2014)  915  

Ξιεξσκή  νθεηιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ (Ξξαθηηθφ Γ.Π. 07.04.2014)  21  

Ξιεξσκή  εμφδσλ αχμεζεο θεθαιαίνπ (Ξξαθηηθφ Γ.Π. 11.04.2014)   46  

Ξιεξσκή  εμφδσλ αχμεζεο θεθαιαίνπ (Ξξαθηηθφ Γ.Π. 9.05.2014)  12  

Πύλνιν εθηακηεύζεσλ ηελ  22.07.2014 (β)  994  

πόινηπν πξνο δηάζεζε (α) - (β)   6  

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία,  επί ησλ νπνίσλ ε ειεγθηηθή εηαηξεία HLB HELLAS A.E. εμέδσζε  Έθζεζε 
Δπξεκάησλ απφ ηελ Δθηέιεζε Ξξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Ππλαθψλ 
πεξεζηψλ 4400,  ε νπνία παξαηίζεηαη θαησηέξσ. 

 

* πσο πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, επί ηεο νπνίαο  ν νξθσηφο εμέδσζε  ηελ Έθζεζε 
Δπξεκάησλ πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 

 

 
 

Ππλεπψο κεηά ηηο αλσηέξσ πξνθαηαβνιέο ησλ σο άλσ κεηφρσλ, ηα πξνο άληιεζε θεθάιαηα αλαιχνληαη σο 
εμήο: 

 

Θαηεγνξία Σξήζεο Αληινύκελσλ Θεθαιαίσλ                                                            
(ζε ρηι. επξψ) 

Γηάζεζε έσο 
22.07.2014 

πόινηπν πξνο 
δηάζεζε κέρξη 

31.07.2015 

Πύλνιν 

Φφξνη* 915 803 1.718 

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 21 1.220 1.241 

πνρξεψζεηο ζε ηξίηνπο  340 340 

Θφζηνο αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ αθηλήησλ**   277 277 

Ιεηηνπξγηθφ θφζηνο***  270 270 

Γαπάλεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 58 57 115 

Πύλνιν αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 994**** 2.967 3.961 

        
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
*  Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ λέα εθθαζάξηζε θφξνπ κεησκέλα πνζά, ε δηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα Θάιπςε ηνπ 
Ρξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ θαη πνρξεψζεσλ ζε ηξίηνπο. 
** Ρν πνζφ αθνξά ζηελ επηζθεπή ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο θαη ζηηο εξγαζίεο άξζεο απαιινηξίσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνχ 
ζρεδίνπ γηα ην Ν.Ρ. 132 (ΞΔΟΠΔΥΠ 11-19  & ΑΛΥΛΚΝΠ), Ν.Ρ.89 (ΓΑΦΛΖΠ-ΓΑΒΑΘΖ-ΠΡΔΦΑΛΑΘΝ- ΑΛΥΛΚΖ / ΓΟΑΦΔΗΑ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ) θαη Ν.Ρ. 161 (ΚΔΙΔΡΝΞΝΙΝ 7 & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ). 
*** Ρν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ακνηβέο ηξίησλ. 
****Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνθαηαβνιψλ πνζνχ επξψ 1.000 ρηι.  έρεη εθηακηεπζεί έσο ηελ 22.07.2014 πνζφ επξψ 994 ρηι.  

 

Δπηπιένλ παξαηίζεηαη ε Έθζεζε Δπξεκάησλ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή, απφ ηελ Δθηέιεζε 

Ξξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηψλ, επί ηεο βεβαίσζεο πξνθαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ έλαληη ηεο αχμεζεο 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο: 
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Έθζεζε Δπξεκάησλ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή, από ηελ Δθηέιεζε 

Ξξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηώλ, επί ηεο βεβαίσζεο πξνθαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ  έλαληη 
ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο «ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ.»  

 

Ξξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο «ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ.» 

 

Πχκθσλα κε ηελ  εληνιή πνπ ιάβακε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΘΔΘΟΝΤ Α.Δ.» (ε Δηαηξεία), 
δηελεξγήζακε ηηο θαησηέξσ πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ρνξεγνχκελε απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο «Βεβαίσζε πξνθαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ» 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηεο πξναλαθεξφκελεο Βεβαίσζεο. Αλαιάβακε 

απηή ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ην  Γηεζλέο Ξξφηππν Ππλαθψλ πεξεζηψλ 4400, ην νπνίν ηζρχεη ζε 
«Αλαζέζεηο Δθηέιεζεο Ξξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηψλ Ππλαθψλ κε Σξεκαηννηθνλνκηθή Ξιεξνθφξεζε». 

Δπζχλε καο είλαη λα εθηειέζνπκε ηηο θαησηέξσ πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη λα ζαο 

γλσζηνπνηήζνπκε ηα επξήκαηά καο. 

Γηαδηθαζίεο: 

1) Ππγθξίλακε ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη σο πξνθαηαβιεζέληα ζηελ ρνξεγνχκελε απφ ηε δηνίθεζε 
«Βεβαίσζε πξνθαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ» έλαληη ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε Θαηαβνιή 

Κεηξεηψλ, κε ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηά αλαθέξνληαη. 

2) Έρνπκε ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φπνπ έρνπλ θαηαηεζεί ηα πξνθαηαβιεζέληα 

θεθάιαηα θαη ζπγθξίλακε απηά κε ηα αληίζηνηρα ηεο ρνξεγνχκελεο απφ ηε δηνίθεζε Βεβαίσζεο. 

3) Δμεηάζακε ηελ πιεξφηεηα ηεο Βεβαίσζεο θαη ηελ ζπλέπεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Δπξήκαηα: 

Ρν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ ρνξεγνχκελε απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο «Βεβαίσζε 

πξνθαηαβιεζέλησλ θεθαιαίσλ», σο πξνθαηαβιεζέληα θεθάιαηα  θαη ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ 
εκθαλίδνληαη σο εθηακηεχζεηο γηα πιεξσκέο πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ 

αληίζηνηρν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηά αλαθέξνληαη, απφ 31.03.2014 έσο 
22.07.2014. 

Δηδηθφηεξα κέρξη ηελ 22.07.2014 ηα πξνθαηαβιεζέληα θεθάιαηα έλαληη ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ αλέξρνληαλ ζην πνζφ επξψ 1 εθαη. θαη εμ απηψλ δηαηέζεθε πνζφ επξψ 994 ρηι. γηα ηελ 
πιεξσκή βεβαησκέλσλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, 

θαζψο επίζεο θαη  εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Κε δεδνκέλν φηη ε δηελεξγεζείζα εξγαζία, δελ απνηειεί έιεγρν ή επηζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Ξξφηππα ή ηα Γηεζλή Ξξφηππα Αλάζεζεο Δξγαζηψλ Δπηζθφπεζεο, δελ εθθξάδνπκε νπνηαδήπνηε 

άιιε δηαβεβαίσζε πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνπκε αλσηέξσ. Αλ είρακε δηελεξγήζεη επηπξφζζεηεο δηαδηθαζίεο 
ή είρακε εθηειέζεη έιεγρν ή επηζθφπεζε ελδερνκέλσο λα είραλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή καο θαη άιια 

ζέκαηα, ησλ νπνίσλ ε αλαθνξά λα ήηαλ απαξαίηεηε. 

 

Σαιάλδξη,   22 Ηνπιίνπ 2014 
 

Θιενλίθε Ξ. Ιηθαξδνπνχινπ 

Αξ Κ ΠΝΔΙ Διεγθηή: 16281 
HLB HELLAS A.E. 

Θεθηζίαο 184 Α , 152 31 Σαιάλδξη 
Αξ Κ  ΠΝΔΙ Δηαηξείαο: 161 
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Ζ Γηνίθεζε ηεο Δθδφηξηαο, δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξήζεη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πξννξηζκνχ ησλ λέσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη φηη, γηα θάζε επηπξφζζεηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζα 
ελεκεξψλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ, ηνπο κεηφρνπο, ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ην Σξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο. 
 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δθδφηξηαο, δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη ην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ηελ Δπηηξνπή 

Θεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.1.2 θαη 4.1.3.9. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο 
25/17.07.2008 ηνπ Σ.Α. θαη 7/448/11.10.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, 

φπσο ηζρχνπλ, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ. Ζ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ 
γηα ηε δηάζεζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ, γίλεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ Σ.Α., ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Ζκεξεζίνπ Γειηίνπ Ρηκψλ ηνπ Σ.Α. 
 

 

4.4 Όξνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 
 

Κε ηελ απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη ηελ έθδνζε 

έσο 9.902.067 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ, κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, άπισλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο  € 

0,35 ε θαζεκία, ζε αλαινγία  ηξεηο (3) λέεο κεηνρέο  γηα θάζε κία (1) πθηζηάκελε κεηνρή  (ζην εμήο, νη 
«Λέεο Κεηνρέο»). 

 
Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ 21.07.2014 ζπλεδξίαζε ηνπ, φπσο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Έθηαθηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 21.03.2014, απνθάζηζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζε €  
0,40 αλά κεηνρή. Ζ Ρηκή Γηάζεζεο δχλαηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ πθηζηάκελσλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνλ ρξφλν απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 

5.3.1.2. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. 
 

Θαηά ζπλέπεηα, ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ δχλαηαη λα αληιεζνχλ απφ ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ 
Θεθαιαίνπ, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ € 3.960.926,80. Ζ ζπλνιηθή 

ππεξ ην άξηηνλ αμία ησλ Λέσλ Κεηνρψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ Αχμεζε θαιπθζεί πιήξσο, ήηνη πνζφ 

€ 495.103,35 , ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «πέξ ην Άξηηνλ». 
 

Ζ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζα νξηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εληφο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ λφκν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηνπο κεηφρνπο ζχκθσλα 

κε ην λφκν.  

 
Αλαιπηηθφηεξα, ε απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ην απφ  21.07.2014 Γ.Π. απνθάζηζε ηα 

εμήο: 
 

1. Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ λα έρνπλ:  
 ινη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην  Πχζηεκα Άπισλ Ρίηισλ ηεο 

εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΞΝΘΔΡΖΟΗΝ ΡΗΡΙΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (ΔΙΘΑΡ), ηε 

δεχηεξε εξγάζηκε πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, φπσο απηή 

ζα θαζνξηζηεί θαη αλαθνηλσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο,  θαη΄ άξζξν 5.2 ηνπ 
Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, φπσο ζήκεξα ηζρχεη, εθφζνλ δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηα 

απηά θαηά ην ρξφλν άζθεζήο ηνπο, θαη  
 φζνη απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην 

Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

Πε απηφ ην πιαίζην έρεη νξηζζεί ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Ζ εκεξνκελία απνθνπήο 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, φπσο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί θαη λα αλαθνηλσζεί, σο λφκνο νξίδεη, κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 
 

2. Υο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο Αχμεζεο νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα Έθηαθηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε θαηά κέγηζην ζηνπο 4 κήλεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο κελφο, σο λφκνο νξίδεη. 
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3. Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αδηάζεηεο κεηνρέο θαηφπηλ ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, 
θάζε κέηνρνο πνπ ζα έρεη αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηά πξνηίκεζήο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζήο 

ηνπο,  δχλαληαη λα πξνεγγξαθεί γηα ηελ απφθηεζε επηπιένλ αξηζκνχ λέσλ κεηνρψλ ζηελ Ρηκή Γηάζεζεο 
θαη έσο ην δηπιάζην ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

πξνηίκεζεο.  

 
4. Δάλ νη Λέεο Κεηνρέο πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Ξξνεγγξαθήο, 
ηα ελ ιφγσ αηηήκαηα ζα ηθαλνπνηεζνχλ αλαινγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ 

πνπ έρνπλ δεηεζεί ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πξνεγγξαθψλ θαη κέρξη ηελ πιήξε εμάληιεζε ησλ 
αδηάζεησλ.  

 

5. Δάλ παξά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη πξνεγγξαθήο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
αδηάζεηεο κεηνρέο, πξνηείλεηαη λα αζθήζεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηε δπλαηφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 13 παξάγξαθνο 8 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο δηαζέζεη απηέο θαη’ ειεχζεξε θξίζε, άιισο ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο λα απμεζεί κφλνλ θαηά ην πνζφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 13α ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη (δπλαηφηεηα κεξηθήο θάιπςεο). 

 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο αλσηέξσ πξνηεηλφκελεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ 

ησλ €3.465.723,45, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 
εμαθνζίσλ είθνζη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ θαη εμήληα ιεπηψλ ηνπ επξψ   (€4.620.964,60) 

θαη ζα δηαηξείηαη ζε  δεθαηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο δχν ρηιηάδεο επηαθφζηεο πελήληα έμη (13.202.756) 
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα πέληε ιεπηψλ ηνπ επξψ (€ 0,35), ε 

θάζε κία. 

 
Δπίζεο ε απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, εμνπζηνδφηεζε ην Γ.Π. φπσο ελ γέλεη 

εμεηδηθεχζεη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αχμεζε, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ζε πεξίπησζε κε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζθεζέλησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο. 

 
Ππλνπηηθά νη φξνη ηεο αλσηέξσ Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ  3.300.689 

ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΘΝΗΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΣΟΗ:  

Κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε αλαινγία 3 λέεο 
κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά 9.902.067 

ΠΛΝΙΝ ΘΝΗΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ 13.202.756 

Νλνκαζηηθή Αμία Κεηνρήο  €0,35 

ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ €0,40 

ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΑΜΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΚΔΣΟΗ  €  3.960.826,80  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ε πξναλαθεξζείζα Έθηαθηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, φηη: 
 

• Θιαζκαηηθέο κεηνρέο δελ ζα εθδνζνχλ. 
• Νη Λέεο Κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα αχμεζε λα δηθαηνχληαη κέξηζκα απφ ηα 

θέξδε ηεο ρξήζεο 2013, ζην βαζκφ πνπ ζα επηηξαπεί ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο λα δηαλείκεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο. 
 

Ζ παξαπάλσ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε  ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ απφ Θ2-2014/8.05.2014 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.Κ.Ζ. ηελ 8.05.2014.  
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Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη έιαβε ππφςε ηεο φια ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα  γηα ηε ζχγθιεζε θαη 

δηεμαγσγή ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 21.03.2014, ε νπνία απνθάζηζε ηελ σο άλσ Αχμεζε ηνπ 
Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε απηή.  

 
4.5 Γήισζε Βαζηθώλ Κεηόρσλ 

 

Ζ εηαηξεία «INTRAPAR- ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ.», σο βαζηθφο κέηνρνο 
ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4.1.4.1.4, παξ. 1 (ε)  ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α., κε ηελ απφ 17 

Καξηίνπ 2014 επηζηνιή ηεο, γλσζηνπνίεζε ζηελ απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
απηήο, φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία: 

 
i) έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ  λενθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ θαη ii) γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ  ελ ιφγσ κεηνρψλ ζην Σ.Α.  

 
Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «INTRAPAR-ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ.» πξνηίζεηαη 

λα πξνεγγξαθεί γηα 1.046.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 418.400. 
  

Ζ εηαηξεία ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.», σο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4.1.4.1.4, 

παξ. 1 (ε)  ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α., κε ηελ απφ 14 Καξηίνπ 2014 επηζηνιή ηεο, γλσζηνπνίεζε ζηελ απφ 
21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απηήο, φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε 
ησλ λέσλ κεηνρψλ θαζψο θαη λα δηαθξαηήζεη ηηο λέεο κεηνρέογηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ 

έλαξμε δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 
1.170.000 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 468.000. 

 

Δπηπιένλ, ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, ν νπνίνο θαηέρεη πνζνζηφ 21,58% ηεο Δηαηξείαο, δήισζε φηη πξνηίζεηαη 
λα αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπ θαη λα πξνεγγξαθεί γηα 1.055.000 πξφζζεηεο λέεο 

κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 422.000.      
 

Κε εμαίξεζε ηνπο παξαπάλσ κεηφρνπο, δελ είλαη γλσζηφ ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εάλ κεγάινη κέηνρνη ή 

κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ ηεο νξγάλσλ πξνηίζεληαη λα εγγξαθνχλ ζηε παξνχζα 
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή εάλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνηίζεηαη λα εγγξαθεί γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 

5% ησλ πξνζθεξφκελσλ λέσλ κεηνρψλ. 
 

4.6 Ππκθέξνληα ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αύμεζε 

θεθαιαίνπ 
 

Γελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθείκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 

 
 

4.7 Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ Ξξνεγγξαθήο 

 
4.7.1 Απνθνπή Γηθαηώκαηνο 
 
Ζ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζα νξηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίεαο εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζην επελδπηηθφ θνηλφ 

ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Σ.Α.  
 

4.7.2 Γηαδηθαζία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο 
 

Κε ηελ απφ 21.03.2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 8 ηνπ Θ.Λ.2190/1920 θαη ηνπ  Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ άζθεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο επί ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, νξίδεηαη πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Ζ 

πεξίνδνο θαηαβνιήο ησλ θεθαιαίσλ ηεο αχμεζεο ζα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνηίκεζεο, δπλάκελεο λα παξαηαζεί κε λεψηεξε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, ζε θάζε πεξίπησζε 

εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ Λφκνπ. 
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Πε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο, δπλάκελε λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαηά έλα (1) αθφκε κήλα, αξρφκελε απφ ηελ εκεξνκελία θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο δηάζεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην.  

 

Ρν ζχλνιν ησλ λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ζα δηαηεζεί κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. 
Γηθαηνχρνη ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο είλαη νη Κέηνρνη, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Πχζηεκα 

Άπισλ Ρίηισλ ηεο εηαηξείαο ΔΙ.Θ.Α.Ρ. δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο (θαη΄ άξζξν 5.2. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ), εθφζνλ 

δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαηά ην ρξφλν άζθεζήο ηνπο θαη φζνη απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο 
θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ εκεξνκελία 

απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα θαζνξηζηεί θαη ζα αλαθνηλσζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.  
 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ελάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα νξηζζεί απφ ην 
Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα ειιεληθή εηαηξηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή 

λνκνζεζία. Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζα αζθείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο άζθεζεο 

δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο.  
 

Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 21.03.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, θιαζκαηηθέο κεηνρέο δελ ζα 
εθδνζνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπζηήλεηαη ζηνπο θ. Κεηφρνπο φπσο ζπγθεληξψζνπλ κέζσ ηνπ Σ.Α. αξηζκφ 

κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο λα παξάγνπλ 
αθέξαην αξηζκφ Λέσλ Κεηνρψλ. 

 

Ν κέγηζηνο αξηζκφο Λέσλ Κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα εγγξαθεί έλαο θάηνρνο δηθαησκάησλ 
πξνηίκεζεο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ θαηέρεη. 

  
Ζ έλαξμε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Θαλνληζκφ ηνπ Σ.Α. κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνθνπήο. Ζ αθξηβήο 

εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζα δεκνζηεπηεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Ρηκψλ ηνπ Σ.Α., ζηηο ηζηνζειίδεο 

ηνπ Σ.Α. θαη ηεο Δηαηξείαο, ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ρα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο είλαη 
κεηαβηβάζηκα θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α. απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο κέρξη 

θαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε άζθεζή ηνπο. 

 
Ρα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο ζα αζθεζνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, είηε κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ αμηψλ ησλ 
Κεηφρσλ (Σξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία ή Θεκαηνθπιαθή Ρξαπέδεο), είηε απεπζείαο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 

Alpha Bank (γηα ηνπο Κεηφρνπο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ηα αζθήζνπλ κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο). 
 

Νη Κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο ζα αηηνχληαη ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απφ ην ρεηξηζηή ηνπο. 
 

Γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο κέζσ ηεο Alpha Bank, νη θάηνρνη δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζα 
ηα αζθνχλ, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο Γέζκεπζεο Γηθαησκάησλ ηεο «ΔΙΙΖΛΗΘΝ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΞΝΘΔΡΖΟΗΝ ΡΗΡΙΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (ΔΙ.Θ.Α.Ρ.) θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ 

αληηηίκνπ  ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αζθνχκελν δηθαίσκα πξνηίκεζεο. 
 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Alpha Bank νη θάηνρνί ηνπο 
ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 
α) Λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ, 

ηελ εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ Π.Α.Ρ. θαζψο θαη ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Γηθαησκάησλ γηα 

άζθεζε δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ απφ ην ρεηξηζηή ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπο ή απφ ηελ ΔΙ.Θ.Α.Ρ., αλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ ηεο 

κεξίδαο ηνπο Π.Α.Ρ. 
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β) Λα δειψζνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ηνλ αξηζκφ κεξίδαο επελδπηή Π.Α.Ρ., ηνλ 

αξηζκφ ινγαξηαζκνχ αμηψλ ζην Π.Α.Ρ. θαη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ αμηψλ ηνπο 
ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα θαηαρσξεζνχλ νη Λέεο Κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αζθνχκελν δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο. 
γ) Λα θαηαβάινπλ, ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ηελ Αχμεζε, ην ζπλνιηθφ 

αληίηηκν ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αζθνχκελν δηθαίσκα πξνηίκεζήο ηνπο. 

 
Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα γίλεηαη, είηε κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

πνπ έρεη αλνηρηεί εηδηθά γηα ηελ Αχμεζε απηή είηε κε ρξέσζε ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ πνπ ηπρφλ ηεξεί ν 
Κέηνρνο ζηελ Alpha Bank θαηά πνζφ ίζν κε ην ζπλνιηθφ αληίηηκν ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην αζθνχκελν δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαη ελ ζπλερεία ηζφπνζε πίζησζε ηνπ αλσηέξσ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 
ηεο Αχμεζεο. 

 

Κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζήο ηνπο, νη εγγξαθφκελνη ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε, ε 
νπνία δελ απνηειεί πξνζσξηλφ ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε. 

 
Ρα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, ηα νπνία δελ ζα αζθεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ εγγξαθψλ, 

απνζβέλνληαη θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ. 

 
Νη επελδπηέο πνπ αζθνχλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο δελ επηβαξχλνληαη κε θφζηε εθθαζάξηζεο θαη πίζησζεο 

ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ηνπο θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο. Γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ν 
αγνξαζηήο επηβαξχλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα έμνδα πνπ έρεη ζπκθσλήζεη κε ηελ Α.Σ.Δ.Ξ.Δ.. ή Ρξάπεδα 

πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ σο άλσ αγνξά θαζψο θαη κε ηηο ρξεψζεηο (κεηαβηβαζηηθά) πνπ  ηζρχνπλ απφ ηελ 
ΔΙ.Θ.Α.Ρ.  

 

Νη Λέεο Κεηνρέο, ζα απνδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ζε άπιε κνξθή κε πίζησζε ζηε Κεξίδα θαη ζην 
Ινγαξηαζκφ Αμηψλ ζην Π.Α.Ρ., πνπ έρεη δεισζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. 

 
4.7.3 Γηθαίσκα πξνεγγξαθήο 
 

Γηθαίσκα πξνεγγξαθήο έρνπλ νη δηθαηνχρνη κέηνρνη θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα 
πξνηίκεζεο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζην Σ.Α., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 4.5 «ξνη 

Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ», εθφζνλ ζα αζθήζνπλ πιήξσο ην δηθαίσκα πξνηίκεζήο ηνπο. Θάζε 
δηθαηνχρνο πξνο άζθεζε δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο, δχλαηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο γηα ηελ 

απφθηεζε επηπιένλ αξηζκνχ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζηελ Ρηκή Γηάζεζεο θαη έσο ην δηπιάζην ησλ Λέσλ 

Κεηνρψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζήο ηνπ.  
 

Ρν Γηθαίσκα Ξξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη ηαπηνρξφλσο κε ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Ξξνηίκεζεο ζε φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

ζηελ Alpha Bank, είηε κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ρξενγξάθσλ ησλ θαηφρσλ δηθαηψκαηνο 
πξνεγγξαθήο (Σξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία ή Θεκαηνθπιαθή Ρξαπέδεο) είηε απεπζείαο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 

(γηα ηνπο  δηθαηνχρνπο λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ηα αζθήζνπλ κέζσ 

ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο).   
 

Νη Κέηνρνη, κεηά ηελ πιήξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ζα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα 
Ξξνεγγξαθήο επί ηπρφλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ, κε ηελ ππνγξαθή έγγξαθεο δήισζεο ζηα θαηαζηήκαηα 

ηεο Alpha Bank φπνπ ζα αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ε αμία ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

απνθηήζνπλ. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δέζκεπζε ινγαξηαζκνχ 
θαηαζέζεσλ πνπ ν Κέηνρνο ηεξεί ή ζα αλνίμεη ζηελ Alpha Bank, θαηά πνζφ ίζν κε ηελ αμία ησλ Λέσλ 

Κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο αζθεί ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο. Ζ Alpha Bank θαηά ηελ εκέξα ηεο νιηθήο ή 
κεξηθήο ηθαλνπνηήζεσο ηνπ αζθεζέληνο δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ηνπ κεηφρνπ, ζα πξνβεί ζηε ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απηνχ θαηά πνζφ ίζν κε ηε ζπλνιηθή ηηκή δηαζέζεσο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ 
ηειηθψο ζηνλ πξνεγγξαθέληα θαη ελ ζπλερεία ζηελ πίζησζε ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο αχμεζεο. 
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Νη Κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Ξξνεγγξαθήο ηνπο κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο ζα 

ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέζσ ησλ ρεηξηζηψλ ηνπο. Νη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζνχλ απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο θαη λα πξνβνχλ ζε αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζήθνπζα 

άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Ξξνεγγξαθήο ησλ πειαηψλ ηνπο. 
 

Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 21.03.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, 

θιαζκαηηθέο κεηνρέο δελ ζα εθδνζνχλ.  
 

Κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνεγγξαθήο, νη αζθνχληεο ηέηνηα δηθαηψκαηα ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή 
απφδεημε, ε νπνία δελ απνηειεί πξνζσξηλφ ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε. 

 
Νη αζθήζαληεο ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο ζα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν εάλ πξνθχςνπλ αδηάζεηεο Λέεο Κεηνρέο. 

Δάλ ν αξηζκφο ησλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ 

δεηήζεθαλ κέζσ ησλ πξνεγγξαθψλ, νη πξνεγγξαθέο ζα ηθαλνπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Δάλ ν αξηζκφο 
ησλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξνεγγξαθέλησλ 

επελδπηψλ, ηφηε απηνί ζα ηθαλνπνηεζνχλ αλαινγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ 
πνπ έρνπλ δεηήζεη (Γηθαίσκα Ξξνεγγξαθήο) ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πξνεγγξαθψλ θαη κέρξη ηελ 

πιήξε εμάληιεζε ησλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ. 

 
Ρα θαηαβιεζέληα πνζά πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζα 

απνδεζκεχνληαη ππέξ απηψλ πνπ άζθεζαλ ην Γηθαίσκα Ξξνεγγξαθήο.  
 

Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξνεγγξαθήο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κε βάζε 
ηα ζηνηρεία Π.Α.Ρ., ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ πξνεγγξαθψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία πξνεγγξαθή. 

 

Πε πεξίπησζε χπαξμεο αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρψλ, παξά ηελ άζθεζε σο αλσηέξσ ησλ δηθαησκάησλ 
πξνηίκεζεο θαη πξνεγγξαθήο, ε απφ 21.03.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

έρεη εμνπζηνδνηήζεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φπσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 8 ηνπ 
Θ.Λ.2190/1920, δηαζέζεη απηέο θαη’ ειεχζεξε θξίζε, άιισο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο  ζα απμεζεί 

κφλνλ θαηά ην πνζφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Θ.Λ.2190/1920, σο ηζρχεη 

(δπλαηφηεηα κεξηθήο θάιπςεο). 
 

Ζ Δηαηξεία ζα εθδψζεη αλαθνίλσζε γηα ηελ θάιπςε ηεο Αχμεζεο θαη ηε δηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ κεηνρψλ 
κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γειηίνπ Ρηκψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηεο αλσηέξσ αχμεζεο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαη 
ηε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην αξκφδην πνπξγείν δελ είλαη δπλαηή ε αλάθιεζή ηεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 
4.7.4 Θάιπςε / Γπλαηόηεηα ππαλαρώξεζεο 
 
Πε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο ζπκπιεξψκαηνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

16 ηνπ Λ.3401/2005, επελδπηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί γηα ηελ απφθηεζε λέσλ κεηνρψλ δχλαληαη λα 

ππαλαρσξήζνπλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ην αξγφηεξν εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
ζπκπιεξψκαηνο. 
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4.8 Ξξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
 

Ρν αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ είλαη 

ην αθφινπζν: 
 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΔΓΝΛΝΠ 

      01.08.2014 Έγθξηζε  Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 

 

 01.08.2014 

Έγθξηζε απφ ηελ Δ.Σ.Α.Δ ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ 
πξνηίκεζεο 

 

 01.08.2014 

Γεκνζίεπζε ζην Ζκεξήζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Δ.Σ.Α.Δ. ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ 
εκεξνκελία απνθνπήο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη ηελ πεξίνδν άζθεζεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο   

 

 04.08.2014 

Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην 
Ζκεξήζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Δ.Σ.Α.Δ., ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο θαη ζηνλ εκεξήζην 

ηχπν 

 

 04.08.2014 

Γεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δθδφηξηαο, ηεο  

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο  θαη ηεο Δ.Σ.Α.Δ.) 

      04.08.2014 Ρειεπηαία εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο κε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

 05.08.2014 Απνθνπή δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο –Ξξνζαξκνγή ηηκήο 

 07.08.2014 Ζκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ ζηελ αχμεζε (record date) 

 08.08.2014 
Ξίζησζε απφ ηελ Δ.Σ.Α.Δ. ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 
δηθαηνχρσλ ζην Π.Α.Ρ. 

 11.08.2014 
Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο θαη άζθεζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη Γηθαηψκαηνο 
Ξξνεγγξαθήο 

 19.08.2014 Ιήμε δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο 

 25.08.2014 Ιήμε πεξηφδνπ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη Γηθαηψκαηνο Ξξνεγγξαθήο 

 26.08.2014 
Γεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο γηα  ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο Αχμεζεο πνπ πξνήιζε απφ 

ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ θαη γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ αδηάζεησλ κεηνρψλ ζην Ζ.Γ.Ρ., 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Σ.Α.Δ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο 

27.08.2014 Έγθξηζε εηζαγσγήο ησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ην Γ.Π.  απφ ηελ Δ.Σ.Α.Δ.* 

27.08.2014 
Γεκνζίεπζε ζην Ζ.Γ.Ρ. ηεο Δ.Σ.Α.Δ. ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ 

29.08.2014 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 

* Ρειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιηζεο ηνπ Γ.Π./ηεο Δπηηξνπήο Ιεηηνπξγίαο Αγνξψλ θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ην παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη απφ πνιινχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη 
ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. Πε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε, φπσο πξνβιέπεηαη. 
 

Κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην Γ.Π. ηεο Δθδφηξηαο θαη ηε ζρεηηθή 

θαηαρψξεζε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, δελ είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ 
Θεθαιαίνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  
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4.9 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο πξνζθεξόκελεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε 
Κεηνρέο ηεο Δθδόηξηαο  

 
4.9.1 Γεληθά 
 

Νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο, 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Θχξηα Αγνξά  ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (Θιάδνο Θαηαζθεπήο, Αλάπηπμεο θαη 

Δθκεηάιιεπζεο Αθηλήησλ) θαη έρνπλ εθδνζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ν θσδηθφο ISIN (International Security Identification Λumber) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη 
GRS070083001 θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ΘΔΘΟ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη KEKR ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα.   
   

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ ησλ άπισλ κεηνρψλ είλαη ε εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ. Ιεσθ. Αζελψλ 110, 104 42 Αζήλα.  

 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Δπξψ.  
 

Ζ κνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ζην Σ.Α. είλαη ν ηίηινο κίαο (1) άπιεο θνηλήο κεηνρήο.  
 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ 

ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ άλσ ηνπ 5%, πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα 
θαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ ηηο 708.149 κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε 

INTRAPAR A.E. επί ησλ νπνίσλ έρεη ζπζηαζεί ελέρπξν ηελ 12.03.2013 ππέξ ηεο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ..  
 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ ξήηξα εμαγνξάο.  
 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο.  

 
Γελ πθίζηαληαη δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο εμαγνξάο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ή ησλ κεηνρψλ πνπ πξφθεηηαη 

λα εθδνζνχλ δπλάκεη ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη δελ πθίζηαληαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ νχηε ππήξμαλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2013 θαη ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε δεκφζηεο πξνηάζεηο ηξίησλ γηα ηελ εμαγνξά ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, δελ πθίζηαληαη δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο Δηαηξείαο.  
 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ θεθάιαην.  
 

Ρν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη 

πιήξσο απνπιεξσκέλεο. 
 

 

4.9.2 Γηθαηώκαηα Κεηόρσλ  
 

Θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Λφκν θαη ην 
Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη ζρεηηθψο δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ 

απηέο πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζπλεπάγεηαη 
απηνδηθαίσο ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αλάιεςε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ 

Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
 

Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ πεξηέρεη εηδηθά δηθαηψκαηα ή πξνλφκηα ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ, 
νχηε πεξηνξηζκνχο θαηά ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ.  
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Πχκθσλα κε ην Λφκν ε επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ θαη νπδείο ελέρεηαη πέξαλ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπ.  
 

Θάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί, ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο σο 
πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηή θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία φπνπ νθείιεη λα δηνξίδεη αληίθιεην θαη 

λα ην γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία.  

 
Νη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηψκαηα ηνπο κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Γεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ 
θαη επνκέλσο άπιεο, γηα λα κεηάζρεη κέηνρνο ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζα εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο 
Άπισλ Ρίηισλ ηεο ΔΙ.ΘΑ.Ρ., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

 

Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. Πε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο επί 
κεηνρήο ην δηθαίσκα ησλ ζπγθπξίσλ αζθείηαη ππνρξεσηηθά απφ έλαλ κφλν θνηλφ αληηπξφζσπν. 

 
Γηθαίσκα Κεξίζκαηνο: Κέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηεξνχκελν απφ ηελ 

Δ.Σ.Α.Δ. κεηξψν Κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ εγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
ρξήζε γηα ηελ νπνία ζα δηαλεκεζεί κέξηζκα. 

 
Ρν κέξηζκα θάζε κεηνρήο πιεξψλεηαη κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο 
αλαθνηλψλνληαη  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Κεξίζκαηα πνπ δελ δεηήζεθαλ κέζα ζε 5 ρξφληα απφ ηφηε πνπ ήηαλ απαηηεηά παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 
Πε φ,ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία  απφδεημεο ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο , πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ν Κέηνρνο 

ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο, ζα 

εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο Άπισλ Ρίηισλ ηεο  ΔΙ.ΘΑ.Ρ , 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Θ.Λ.2190/1920, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

 
α) Ξξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν 

λφκνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ησλ θαζαξψλ 
θεξδψλ. Ζ αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ απηφ θηάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε 

ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν απνζεκαηηθφ θεθάιαην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη, πξηλ απφ 
θάζε δηαλνκή κεξίζκαηνο, απνθιεηζηηθά γηα εμίζσζε ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

θεξδψλ θαη δεκηψλ.  

β) Αθνινπζεί ε δηάζεζε πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο,  πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ.148/1967. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, πξνβιέπεηαη ε 

δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο σο πξψηνπ κεξίζκαηνο πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (θαζαξά 
θέξδε είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα αθαζάξηζηα θέξδε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάζε εμφδνπ, θάζε δεκηάο ησλ απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη θάζε άιινπ 

εηαηξηθνχ βάξνπο). Ρα σο άλσ δελ εθαξκφδνληαη εθφζνλ εάλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε 
πιεηνςεθία 65% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απνθαζίζεη ηνχην. Πηελ πεξίπησζε απηή ην 

κε δηαλεκφκελν κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηαθέξεηαη ζηα 
βηβιία ηεο εηαηξείαο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε. Ρν απνζεκαηηθφ απηφ 

ππνρξενχηαη ε Α.Δ. εληφο ηεηξαεηίαο απφ ην ρξφλν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ λα θεθαιαηνπνηήζεη κε έθδνζε 
λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδεη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Νη σο άλσ δηαηάμεηο δελ 

εθαξκφδνληαη εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε κε πιεηνςεθία 70% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
γ)  Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. 
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Γηθαηώκαηα Τήθνπ: Ζ Δηαηξεία έρεη εθδψζεη κφλν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Θάζε κεηνρή είλαη 

αδηαίξεηε θαη παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
 

Πην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ.  
 

Γηθαίσκα Ξξνηίκεζεο: Πε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέρεηαη ην δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Ρν πξνβιεπφκελν ζην λφκν δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ππέξ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ παξέρεηαη θαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε 
νιφθιεξν ην νκνινγηαθφ δάλεην, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο κε εηζθνξέο ζε είδνο. Ρν 

δηθαίσκα πξνηίκεζεο, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, 
κπνξεί κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο λα πεξηνξηζζεί ή λα θαηαξγεζεί. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ 

απνθαζίδεη ηελ αχμεζε θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο, νη κεηνρέο πνπ 
δελ αλαιήθζεθαλ απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ζε ηηκή φρη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηέβαιαλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ 
ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πξνζεζκία 

κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη 

Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο. Θαη' εμαίξεζε, επεηδή φιεο νη κεηνρέο 
ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, ε πξφζθιεζε γηα ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο είλαη δπλαηφ λα 

γίλεηαη κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνπο κεηφρνπο. 
 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο 
ηζρχεη, ε Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη 

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, λα πεξηνξίζεη ή λα θαηαξγήζεη 

ην αλσηέξσ δηθαίσκα πξνηίκεζεο. 
    

Γηθαίσκα ζην Ξξντόλ Δθθαζάξηζεο: Πχκθσλα κε ην Θ.Λ.2190/1920, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 
αθνινπζεί ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο, πιελ ηεο πεξίπησζεο πησρεχζεσο.  

 

Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920, άξζξν 47 (α) παξ. 3, 
φπσο ηζρχνπλ. 

 
Ν δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη 

εθθαζαξηζηέο έρνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, σο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ 

ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζα ηνπο αλαζέζεη. 
 

Γηαξθνχζεο ηεο εθθαζαξίζεσο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ζπλέξρεηαη, ζπδεηεί 
θαη απνθαζίδεη ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, παξάιιεια δε νη εθθαζαξηζηέο ελεξγνχλ φζα ην 

παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη ν Λφκνο επηβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Νη Ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζαξίζεσο 
εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα.  

 

Ρν πξντφλ ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ παζεηηθνχ ηεο, αλήθεη ζηνπο 
κεηφρνπο θαη θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έθαζηνο θαηέρεη.  

 
Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο : Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920, σο ηζρχεη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 
1. Κε αίηεζε Κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, 
νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε 
πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή Ππλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ 

ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 
ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη 

ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 
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2. Κε αίηεζε Κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο Ππλέιεπζεο, 

πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα 

δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Θ.Λ. 

2190/20, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.  Ζ αίηεζε  γηα ηελ εγγξαθή 
πξφζζεησλ  ζεκάησλ ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε  ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε  ή   ζρέδην απφθαζεο  πξνο 

έγθξηζε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε   θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε   δεκνζηνπνηείηαη  κε ηνλ ίδην ηξφπν   
φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δέθα ηξεηο (13)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο  θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Κεηφρσλ  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο , καδί κε 
ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο Κεηφρνπο  θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 
3. Κε αίηεζε Κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ  κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ Κεηφρσλ  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 
παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, 

ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί  ζηελ αξρηθή ή ζηελ ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα 

δηάηαμε, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 
4. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  δελ είλαη ππνρξεσκέλν  λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε νχηε ζηελ δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ  καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ  πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηνπο Κεηφρνπο, εάλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν 

θαη ηα ρξεζηή ήζε. 

 
5. Κε αίηεζε κεηφρνπ ή Κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ν Ξξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ 
ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, Ραθηηθή ή Έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ Κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Ζ κεη' αλαβνιή Γεληθή Ππλέιεπζε 
απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ησλ Κεηφρσλ ζε απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη Κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ Θ.Λ. 2190/20. 

 

6. Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο 
είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  

κπνξεί λα απαληήζεη εληαία  ζε αηηήζεηο Κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. πνρξέσζε παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη  φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, 

ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Δπίζεο, κε αίηεζε Κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα 

εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα 
αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθφζνλ είλαη Ραθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, 

θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε 
παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο. Πε φιεο ηηο 

αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο 
πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ Κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 

6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Λ. 2190/20. 
 

7. Κεηά απφ αίηεζε Κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ 

εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα 
αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Ρέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ Κεηφρσλ ζην 
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Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα 

Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 
 

8. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη  5  ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο 
άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, κε 

απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε ην 

δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ Δηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 
 

9. Πε πεξίπησζε αίηεζεο Κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε 
ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή 

θιήζε. 
 

10. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο  νη αηηνχληεο Κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο 

ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ρέηνηα 
απφδεημε  απνηειεί ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο  απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν θηλνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο 

Δηαηξείαο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο.  
Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 

εδξεχεη ε Δηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, έρνπλ: α) Κέηνρνη ηεο 

Δηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, β) ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη γ) ν πνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα 

επνπηεχνπζα αξρή. Ν θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο 
πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ 
έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο 

πξάμεηο. 

 
11. Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο παξ. 11 ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ απφ 
ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο 

επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. 

 
12. Νη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν Κέηνρνη θαηά ηηο αλσηέξσ παξ. 11 θαη 12, νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην 

δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 
Ρέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο. 

 
Ρν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ Κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, δελ δηθαηνινγεί ηνλ έιεγρν κε βάζε 
ηηο αλσηέξσ παξ. 9 θαη 10. 

 
Ξξνηάζεηο Δμαγνξάο: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη εμ’ φζσλ γλσξίδεη, δελ ππάξρνπλ δεζκεπηηθέο 

πξνηάζεηο εμαγνξάο ή/θαη θαλφλεο ππνρξεσηηθήο εθρψξεζεο ησλ κεηνρψλ.  

 
Γελ πθίζηαληαη δεκφζηεο πξνηάζεηο ηξίησλ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ηελ ηειεπηαία θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 
 

 

4.9.3 Φνξνινγία Κεξηζκάησλ 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 40 παξ.1 ηνπ λένπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Λ.4172/2013) ην εηζφδεκα 
απφ κεξίζκαηα απφ 01.01.2014 θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 10% φηαλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα. 

Αληίζεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45, ηφηε φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ 
λνκηθά πξφζσπα θαη λφκηκεο νληφηεηεο ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ππλεπψο, 

ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα. Θαηά ζπλέπεηα, ν 

παξαθξαηνχκελνο θφξνο γηα ηε θνξνινγία κεξηζκάησλ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν γηα ηα 
θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο θαη δελ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ 
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Διιάδα. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαθξάηεζε θφξνπ δελ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, ν 

παξαθξαηεζείο θφξνο πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξέπεη λα βεβαησζεί απφ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θαηά 

πεξίπησζε. 
 
 

4.9.4 Φνξνινγία ηνπ θέξδνπο από ηελ πώιεζε κεηνρώλ εηαηξηώλ εηζεγκέλσλ ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ 
 
Ρα θέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ππνβάιινληαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ πσιεηή. Ν θφξνο απηφο ιεηηνπξγεί σο εμήο: 
 

Δθφζνλ ν πσιεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ 

ζπληζηά, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 2 ηνπ λ. 4172/2013  ηνπ λένπ Θψδηθαο Φνξνινγίαο 
Δηζνδήκαηνο («ΘΦΔ»), εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη πξνζηίζεηαη ζηα ινηπά ηνπ εηζνδήκαηα. 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 29 παξ. 1 ηνπ ΘΦΔ, ζε πεξίπησζε πνπ πσιεηήο: (α) ηεξεί 
δηπινγξαθηθά βηβιία ζηελ Διιάδα, ην θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ρξήζεο θνξνινγείηαη κε 

ζπληειεζηή 26%, ελψ (β) εάλ ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία, ην θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ρξήζεο 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 26% γηα ηα πξψηα € 50.000 θαη έπεηηα κε ζπληειεζηή 33%. Πε θάζε 
πεξίπησζε, εάλ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη δεκία, ε δεκία απηή κεηαθέξεηαη πξνο 

ζπκςεθηζκφ γηα πέληε (5) ρξφληα ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 
 

Δθφζνλ ν πσιεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ, ζην πιαίζην ηεο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ, αζθεί 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 παξ. 1 ΘΦΔ, ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε 

ζπληζηά έζνδν απφ επηρείξεζε θαη θνξνινγείηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ππφ ην 

(β). Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ λνείηαη εθφζνλ ην θπζηθφ πξφζσπν αζρνιείηαη θαη’ 
επάγγεικα κε ζπλαιιαγέο επί ηίηισλ. Ρν άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ λένπ ΘΦΔ νξίδεη φηη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ ζα θαζνξηζζνχλ νη θνξνινγνχκελνη πνπ αζρνινχληαη θαη’ επάγγεικα κε 
ζπλαιιαγέο επί ηίηισλ, φκσο ε απφθαζε απηή δελ έρεη εθδνζεί αθφκε. 

 

Δθφζνλ ν πσιεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ππεξαμία απφ 
ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ (δειαδή ε δηαθνξά ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο) δειψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 παξ. 1 ΘΦΔ, ζηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ 
θαη θνξνινγείηαη μερσξηζηά απφ ηα ινηπά εηζνδήκαηά ηνπ κε ζπληειεζηή 15%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηφο (κεηαβηβάδσλ) ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ κηζφ 

(0,5%) ηνηο εθαηφ θαη νη κεηαβηβαδφκελεο κεηνρέο έρνπλ απνθηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη εμήο. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο, θξίζηκε είλαη ε εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ρν 15% 

εμαληιεί ηελ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ελφο ηέηνηνπ πσιεηή κεηνρψλ γη’ απηφ ην έζνδν. Δάλ απφ ηελ 
ζπλαιιαγή πψιεζεο πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή κεηαθέξεηαη  γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε  θαη κπνξεί 

λα ζπκςεθηζζεί κε θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ παξεκθεξείο ζπλαιιαγέο, δειαδή θέξδε απφ 
πσιήζεηο εηζεγκέλσλ κεηνρψλ (ππφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο) ή κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ή 

κεξίδσλ ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο (άξζξν 42 ηνπ λένπ ΘΦΔ).   

 
Γελ έρνπλ εθδνζεί νδεγίεο απφ ην ειιεληθφ πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο 

αγνξάο ησλ ζρεηηθψλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ. 
 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 42 ΘΦΔ, νη πσιεηέο πνπ είλαη θπζηθά πξφζσπα 

θνξνινγηθνί θάηνηθνη εμσηεξηθνχ ζε ρψξα πνπ έρεη Γηκεξή Ππλζήθε γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε ηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ θφξν επί ησλ θεξδψλ απφ ηελ 

πψιεζε ησλ κεηνρψλ. Ζ απαιιαγή απηή θαίλεηαη λα ρνξεγείηαη κε κφλε πξνυπφζεζε φηη έλα ηέηνην 
θπζηθφ πξφζσπν ππνβάιιεη ζηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε ην θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο. 

Γελ είλαη ζαθέο, σζηφζν, εάλ ε απαιιαγή θαιχπηεη θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ κφληκε 
εγθαηάζηαζε ή ζηαζεξή βάζε ζηελ Διιάδα. 

 

Νη πσιεηέο πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ αιινδαπή θαη 
ρσξίο κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν βάζεη Γηκεξνχο 

Ππλζήθεο γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε ηελ Διιάδα, εθφζνλ πξνζθνκίδνπλ ην 
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θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο. Ζ Γηκεξήο Ππλζήθε κε ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο δελ παξέρεη ηέηνηα απαιιαγή. 
 

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, κπνξεί ελδερνκέλσο λα γίλεη εξκελεπηηθά δεθηφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν ή 
λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο αιινδαπήο θαη δελ έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν επί ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ βάζεη ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο (άξζξν 5 παξ. 1 ε΄ ηνπ λένπ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), αλεμάξηεηα εάλ ε Διιάδα έρεη 
ζπλάςεη Γηκεξή Ππλζήθε κε ηελ ρψξα ηεο θαηνηθίαο ηνπ. 

 
 

4.9.5 Φόξνο Κεηαβίβαζεο Ιόγσ Γσξεάο ή Θιεξνλνκηάο 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Λ.2961/2001, φπσο ηζρχεη θαηφπηλ ηξνπνπνίεζήο ηνπ απφ ην Λ.3842/2010, 

θαη ην άξζξν 44 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ε απφθηεζε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ αηηία 
ζαλάηνπ, δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο ππφθεηηαη ζε θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπγγεληθή 

ζρέζε ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηνλ δσξεηή/θιεξνλνκνχκελν θαη κε βάζε αλά θαηεγνξία δηθαηνχρνπ θιίκαθα κε 
πξννδεπηηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Λ.4223/2013 θαηαβάιιεηαη 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο. 

 
 

4.9.6 Φνξνιόγεζε Γαλεηζκνύ Κεηνρώλ 
 

Ρν άξζξν 4 ηνπ Λ.4038/2012 επέβαιε θφξν ζπλαιιαγήο 2‰ ζην δαλεηζκφ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά, κε επαγνκέλεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

θαη θάζε ζπλαθνχο πξάμεο ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Ν αλσηέξσ θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ πνπ δαλείδνληαη θαη βαξχλεη ηνλ δαλεηζηή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ελψζεηο πξνζψπσλ ή 
νκάδεο πεξηνπζίαο, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε ηζαγέλεηα θαη ην ηφπνο πνπ δηακέλνπλ ή θαηνηθνχλ ή έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο θαη αλεμάξηεηα αλ έρνπλ απαιιαγή απφ νπνηνλδήπνηε θφξν ή ηέινο απφ δηαηάμεηο άιισλ 
λφκσλ.    

 

 

4.10 Κείσζε Γηαζπνξάο – Αξαίσζε (Dilution)  

 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο  
18.07.2014 θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ 

παξαδνρή φηη φινη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα αζθήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο. 
Πεκεηψλεηαη φηη σο επελδπηηθφ θνηλφ λννχληαη νη επελδπηέο, πνπ θαηά ηελ 18.07.2014  θαηείραλ πνζνζηφ 

κηθξφηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 
 

 

  
ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ 

(18.07.2014) 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ 
(Πελάξην πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεηόρσλ) 

Πηνηρεία Κεηόρνπ 
Αξηζκόο 
Κεηνρώλ 

Αξ. 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ  

% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 
Αξηζκόο 
Κεηνρώλ 

Αξ. 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ  

% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 

ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.  
791.299 791.299 23,97% 3.165.196 3.165.196 23,97% 

ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 712.280 712.280 21,58% 2.849.120 2.849.120 21,58% 

INTRAPAR A.E. 708.149 708.149 21,45% 2.832.596 2.832.596 21,45% 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ 
ΞΝΠΝΠΡΝ <5% 

1.088.961 1.088.961 33,00% 4.355.844 4.355.844 33,00% 

Πύλνιν 3.300.689 3.300.689 100,00% 13.202.756 13.202.756 100,00% 

 (1) Πχκθσλα κε ην Λφκν 3556/2007 
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Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 

18.07.2014 θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ 
παξαδνρή φηη κφλν ε ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. ε INTRAPAR A.E. θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο ζα αζθήζνπλ εμ 

νινθιήξνπ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνεγγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο 
δειψζεηο ηνπο (βι. ελφηεηα 4.5 «Γήισζε Βαζηθψλ Κεηφρσλ)» : 

 
  ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ 

(18.07.2014) 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ 

(Πελάξην κε ζπκκεηνρήο ηνπ  

επελδπηηθνύ θνηλνύ) 

Πηνηρεία Κεηόρνπ Αξηζκόο 

Κεηνρώλ 

Αξ. 

Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ 

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 

Αξηζκόο 

Κεηνρώλ 

Αξ. 

Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ 

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 

 

ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.  

 

791.299 

 

791.299 

 

23,97% 

 

4.333.723 

 

4.333.723 

 

32,82% 

 

ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ 

 

712.280 

 

712.280 

 

21,58% 

 

3.902.792 

 

3.902.792 

 

29,56% 

 

INTRAPAR A.E. 

 

708.149 

 

708.149 

 

21,45% 

 

3.877.279 

 

3.877.729 

 

29,37% 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ 

ΞΝΠΝΠΡΝ <5% 

 

1.088.961 

 

1.088.961 

 

33,00% 

 

1.088.961 

 

1.088.961 

 

8,25% 

Πύλνιν 3.300.689 3.300.689 100,00% 13.202.756 13.202.756 100,00% 

 
(1) Πχκθσλα κε ην Λφκν 3556/2007 

 
Πεκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ ζελάξηα είλαη ππνζεηηθά θαη βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο πνπ πηζαλφηαηα λα κελ 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή, ζα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ 
επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο πξνβιέπεηαη. 

 
 

4.11 Γαπάλεο Έθδνζεο 

 
Νη ζπλνιηθέο δαπάλεο έθδνζεο (θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, δηθαηψκαηα Σ.Α. θαη Δ.Σ.Α.Δ., ηέινο ππέξ 

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, εηζθνξά Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αλαθνηλψζεηο ζηνλ Ρχπν, θ.ιπ.) εθηηκψληαη 
σο αθνινχζσο: 

 
 

ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΓΝΠΖΠ* (πνζά ζε € ρηι.) 

Φφξνο Ππγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ (1) 35 

Φφξνο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (2) 3 

Ρέινο Δμέηαζεο ΔΓ 8 

Ξφξνη ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 2 

Ρέιε ΣΑ 2 

Γηθαηψκαηα ΔΣΑΔ 11 

Ινηπά 54 

ΠΛΝΙΝ  115 

*Eθηίκεζε  

(1) Ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε 1% επί ηνπ πνζνχ ηεο απμήζεσο  ηνπ νλνκαζηηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
(2) Ν θφξνο ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζε 1‰ επί ηνπ πνζνχ ηεο απμήζεσο ηνπ νλνκαζηηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 


