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Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ 
– ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ  

 
 

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ 
 
 

 

Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ―Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ‖ κε Γεκφζηα Ξξνζθνξά ππέξ ησλ 

παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφ 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζηελ Νξγαλσκέλε Αγνξά 

Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
 

  

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί θαηά € 8.160.000, εθφζνλ ε αχμεζε θαιπθζεί 
πιήξσο, κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε 27.200.000  λέσλ θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ κεηά 

ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30  ε θάζε κία θαη ηηκήο δηάζεζεο € 0,33 γηα θάζε κία 
κεηνρή, ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε αλαινγία 8 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία  παιαηά κεηνρή. 

 

 
 

Γηα ηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη εγγχεζε θάιπςεο, επνκέλσο, εάλ 
ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ 
Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη.  

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ 

παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

 
 

  
 

 

Ζκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε 27.2.2014 
 



 
2 

 

 

 

Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ 
 

1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ .................................................................. 5 
2. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ .................................................................. 21 
2.1 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν .............................. 21 
2.2 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη 

ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ....................................................................................... 32 
3. ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ........................................................................ 35 
3.1 πεύζπλα Ξξόζσπα ...................................................................................... 35 
3.2 Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ 2011-2012 θαη 
πεξηόδνπ 1.1-30.9.2013 ......................................................................................... 36 

3.2.1 Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ 2011-2012 θαη ηεο 
πεξηφδνπ 1.1- 30.9.2013 ........................................................................................... 38 

3.3 Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο .......................................................... 43 
3.3.1 Δθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012 ........................... 44 

3.4 Φνξνινγηθνί Έιεγρνη .................................................................................... 48 
3.5 Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο ......................................................................... 51 
3.6 Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ Θνηλνύ ........................................... 51 
3.7 Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν ............................................... 52 

3.7.1 Πχληνκν Ηζηνξηθφ ....................................................................................... 52 
3.7.2 Δπελδχζεηο ................................................................................................. 55 

3.7.2.1 Δπελδχζεηο Σξήζεσλ 2011 – 2012 θαη Ξεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 ............... 55 
3.7.2.2 Ρξέρνπζεο θαη Πθνπνχκελεο Δπελδχζεηο.................................................... 57 

3.8 Ξιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ .............. 57 
3.8.1 Δθδνηηθφο Ρνκέαο ........................................................................................ 59 
3.8.2 Δθηππψζεηο ................................................................................................. 60 
3.8.3 Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο ..................................................................................... 61 

3.9 Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Νκίινπ ................................................................... 62 
3.10 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο .................................. 65 

3.10.1 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. .................................................................... 65 
3.10.2 ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. ................................................................................ 67 

3.11 Δλζώκαηα πάγηα .................................................................................. 68 
3.11.1 Ξεξηβαιινληηθή πηπρή ................................................................................. 68 
3.11.2 Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο ................................................................................ 69 

3.12 Πήκαηα, Γηθαηνύρνο νλνκάησλ ρώξσλ (Domain Names), Δπξεζηηερλίεο, 

Άδεηεο Δθκεηάιιεπζεο & Ιεηηνπξγίαο ..................................................................... 70 
3.12.1 Πήκαηα ....................................................................................................... 70 

3.13 Λνκνζεηηθό πιαίζην ............................................................................. 71 
3.14 Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο ......................................................................... 75 

3.14.1 Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή/θαη ηελ 
θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ ............................................................................................ 75 
3.14.2 Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XXV 
ηνπ Θαλνληζκνχ 486/2012 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ............................................ 77 

3.14.2.1 Ξηζησηηθέο Γαλεηαθέο Ππκβάζεηο .......................................................... 77 
3.15 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ηηο 

πνρξεώζεηο, ηε Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ...... 79 
3.15.1 Δηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ...... 80 
3.15.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
Σξήζεσλ 2011 – 2012 .............................................................................................. 81 

3.15.2.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 
ρξήζεσλ 2011 - 2012 ............................................................................................ 81 
3.15.2.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ 
2011 - 2012  .......................................................................................................... 82 
3.15.2.3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεσλ 
2011 – 2012 ......................................................................................................... 83 



 
3 

 

3.15.2.4 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
ρξήζεσλ 2011 – 2012 ........................................................................................... 85 

3.15.3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
Ξεξηφδνπ 01.01-30.9.2013 ........................................................................................ 87 

3.15.3.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Απνηειεζκάησλ Νκίινπ 
Θαζεκεξηλή πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 ....................................................................... 87 
3.15.3.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ 
πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 ...................................................................................... 89 
3.15.3.3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 ............................................................................. 90 
3.15.3.4 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 ...................................................................................... 92 

3.16 Ξεγέο Θεθαιαίσλ ................................................................................ 94 
3.16.1 Ρακεηαθέο Ονέο ........................................................................................... 94 
3.16.2 Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ .............................................................. 95 

3.17 Πεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο 
Δηαηξείαο  ............................................................................................................ 95 
3.18 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο ................................................................. 96 
3.19 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε ........................................................ 97 

3.19.1 Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε ............ 97 
3.19.2 Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε ............................................................... 97 

3.20 Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή ....................................................................... 101 
3.21 Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο .............................................. 102 
3.22 Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά 

Πηειέρε  .......................................................................................................... 103 
3.22.1 Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ................................................................................ 103 
3.22.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ ..................................................................................... 108 
3.22.3 Γειψζεηο κειψλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη 
Αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Πηειερψλ ............................................................................. 108 
3.22.4 Ακνηβέο θαη Νθέιε .................................................................................... 111 
3.22.5 Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ 
θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη απφ Αλψηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε .................................... 112 
3.22.6 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε .............................................................................. 113 

3.22.6.1 Ππκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο  3016/2002 θαη  3693/2008 ................... 113 
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) ...................... 115 

3.23 Ξξνζσπηθό ........................................................................................ 116 
3.24 Κεηνρηθή Πύλζεζε ............................................................................. 117 
3.25 Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο ................................................................... 118 

3.25.1 Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ............................................................ 118 
3.25.2 Δμέιημε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ .............................................................. 119 
3.25.3 Ηδξπηηθή πξάμε θαη Θαηαζηαηηθφ ................................................................ 119 

3.25.3.1 Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο ......................................................................... 120 
3.25.3.2 Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ......................................................... 121 
3.25.3.3 Διεγθηέο ........................................................................................... 123 

4. ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ .................................................... 124 
4.1 Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο ..................................... 124 
4.2 Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθό Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο ηνπ 
Νκίινπ .................................................................................................................. 124 
4.3 Ιόγνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε Θεθαιαίσλ .................... 126 
4.4 Ππκθέξνληα ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αύμεζε θεθαιαίνπ ................................................................................................ 127 
4.5 Όξνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ ......................................................... 127 
4.6 Γήισζε Βαζηθώλ Κεηόρσλ ......................................................................... 129 
4.7 Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ 
Ξξνεγγξαθήο ....................................................................................................... 129 

4.7.1 Απνθνπή Γηθαηψκαηνο ................................................................................ 129 



 
4 

 

4.7.2 Γηαδηθαζία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο............................................. 129 
4.7.3 Γηθαίσκα πξνεγγξαθήο .............................................................................. 131 
4.7.4 Θάιπςε / Γπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο ........................................................ 132 

4.8 Ξξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αύμεζεο κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ ............................................................................................................. 133 
4.9 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Κεηνρέο ηεο Δθδόηξηαο .................................. 133 

4.9.1 Γεληθά ...................................................................................................... 133 
4.9.2 Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ ................................................................................. 134 
4.9.3 Φνξνινγία κεξηζκάησλ ............................................................................. 139 
4.9.4 Φνξνινγία ηνπ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ........................................................................................... 139 
4.9.5 Φφξνο Κεηαβίβαζεο Ιφγσ Γσξεάο ή Θιεξνλνκηάο....................................... 139 
4.9.6 Φνξνιφγεζε Γαλεηζκνχ Κεηνρψλ .............................................................. 139 

4.10 Κείσζε Γηαζπνξάο (Dilution) ............................................................ 140 
4.11 Γαπάλεο Έθδνζεο .............................................................................. 141 



Σελίδα 5 από 141 

 
1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 
 
Ζ θάησζη εηζαγσγή ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ζηνπο 
αλαγλψζηεο ηνπ Ξεξηιεπηηθνχ Πεκεηψκαηνο: 
 
Νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηα Ξεξηιεπηηθά Πεκεηψκαηα, νξίδνληαη σο «Πηνηρεία». Ρα Πηνηρεία απηά 
αξηζκνχληαη ζε Ρκήκαηα A – E (A.1 – E.7).  
 
Ρν παξφλ Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα πεξηέρεη φια ηα Πηνηρεία ηα νπνία απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο 
πεξίιεςε ζε ηέηνηνπ είδνπο θηλεηέο αμίεο θαη ζηνλ Δθδφηε. Δπεηδή θάπνηα Πηνηρεία δελ απαηηείηαη λα 
αλαθεξζνχλ, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θελά ζηελ αξίζκεζε θάπνησλ Πηνηρείσλ. 
 
Ξαξφηη ελδέρεηαη γηα έλα Πηνηρείν λα απαηηείηαη λα εηζαρζεί ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα ιφγσ ηνπ είδνπο 
ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηνπ Δθδφηε, είλαη πηζαλφ λα κε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 
ην Πηνηρείν απηφ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζην Ξεξηιεπηηθφ 
Πεκείσκα κε ηελ αλαθνξά «δε ζπληξέρεη». 

 

Δλόηεηα A — Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο 
 A.1 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 
B.1 Λφκηκε θαη εκπνξηθή 

επσλπκία ηνπ εθδφηε. 
Ζ λφκηκε επσλπκία ηνπ Δθδφηε είλαη «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ 
ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» (ζην εμήο ε «Δηαηξεία», ε «Δθδφηξηα» ή 
ε «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.») θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.». Πηελ 
αγγιηθή γιψζζα ε επσλπκία είλαη «KATHIMERINI PUBLISHING SA» θαη ν δηαθξηηηθφο 
ηίηινο «KATHIMERINI SA».  
 

B.2 Έδξα θαη λνκηθή 
κνξθή ηνπ εθδφηε, 
λνκνζεζία βάζεη ηεο 
νπνίαο ελεξγεί ν 
εθδφηεο θαη ρψξα 
ζχζηαζεο. 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκεηξίνπ Φαιήξεσο 
2, Λέν Φάιεξν. 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 
«Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, θαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ Θεθαιαηαγνξάο
  
Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία εκπίπηεη θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εηαηξείεο 
Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη θαηά βάζε απφ ηνπο αθφινπζνπο 
Λφκνπο, φπσο απηνί έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα: Λ.1746/1988, 
Λ.1806/1988, Λ.2328/1995, Λ.3023/2002, Λ.3021/2002, ην Ξ.Γ. 310/1996, 
Λ.3213/2003, Λ.3310/2005, Λ.3414/2005 θ.ά. 

 
B.3 Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο 

ησλ ηξερνπζψλ 
πξάμεσλ θαη ησλ 
θπξηφηεξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
εθδφηε - θαη ζρεηηθνί 
θχξηνη παξάγνληεο 
αλαθέξνληαο ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο 
θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

Ζ εηαηξεία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» σο κεηξηθή ηνπ νκίινπ κεηά ηελ απφζρηζε ηνπ 
εθδνηηθνχ ηεο θιάδνπ ηνλ νπνίν απνξξφθεζε ε 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία 
«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δηαηεξεί φιεο ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηηο 
ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο. Γηαηεξεί, επίζεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
αθηλήησλ ηεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο 
ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο θαζψο θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εθδφζεσλ 
ηξίησλ. Δηδηθφηεξα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 
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πνπ πσιήζεθαλ ή/θαη 
ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ, θαη 
πξνζδηνξηζκφο ησλ 
θπξηφηεξσλ αγνξψλ 
ζηηο νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηείηαη ν 
εθδφηεο. 

α) Δθδνηηθφο θαη Δθηππσηηθφο Ρνκέαο: Ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηε Κεηξηθή θαη ινηπέο 
εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ν 
Όκηινο εθδίδεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ηελ «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαζψο θαη πεξηνδηθά πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ ηνπ 
αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. 
β) Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο: Ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε κεηνρέο 
πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ 
εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ. 
γ) Ινηπνί Ρνκείο: Ξεξηιακβάλνπλ θπξίσο εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.   
 

B.4α Ξεξηγξαθή ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ 
πξφζθαησλ ηάζεσλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 
εθδφηε θαη ησλ 
αγνξψλ ζηηο νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Νη ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο:  
 
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ελλεάκελνπ 2013 έσο θαη ηε ιήμε ηνπ 2013, νη πξννπηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ κε επλντθέο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ,  
ζπλεπεία θαη ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηνπ Ρχπνπ θαη 
γεληθφηεξα ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ 
λαπηηιηαθφ ηνκέα, ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη γεληθφηεξα απφ θπθιηθφηεηα ιφγσ ησλ 
κεηαβνιψλ ζηνπο λαχινπο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελνπινίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Νη παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε δεμακελνπινίσλ είλαη ελδεηθηηθά νη 
έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ, ν 
αξηζκφο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ πνπ παξαδίδνληαη, ν αξηζκφο ησλ ππέξγεξσλ πινίσλ 
πνπ απνζχξνληαη, νη αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη εθηηκψκελνη ξπζκνί αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηά πνιηηηθή 
ζθελή.  
 
Γηα ηε ρξήζε 2014, φζν αθνξά ηνλ θιάδν ησλ εθδφζεσλ, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη 
δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ζηηο δεκίεο ηνπ σο απνηέιεζκα θαηά θχξην ιφγν ησλ ελεξγεηψλ 
πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δχν ηειεπηαία έηε.  
 
Γηα ηνλ θιάδν ηεο Λαπηηιίαο αλακέλεηαη ζηε ρξήζε 2014 βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ θπξίσο ιφγν ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ηα 
εθηηκψκελα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ή ζεηηθά απφ ηελ 
απνηίκεζε ησλ πινίσλ ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014 ην κέγεζνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί κε αζθαιή ηξφπν απφ ζήκεξα.   
 
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθδνηηθνχ θαη εθηππσηηθνχ 
ηνκέα ηελ  πεξίνδν 1.1-30.9.2013 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 10% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 
πεξηφδνπ ηνπ 2012. Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν 
ηεο ρξήζεο 2013. Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ αλακέλεηαη λα 
ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο ρξήζεο ηνπ 2013.  
 
Όζν αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ  ηνπ Λαπηηιηαθνχ ηνκέα, ην δπζρεξέο καθξννηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ λαπιψζεσλ. 
Γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 30.9.2013 έσο θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 εθηηκάηαη φηη ε 
λαπιαγνξά ζα θηλεζεί ζε θαιχηεξα επίπεδα, απφ απηά ησλ 2 ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα ηε 
ρξήζε 2014 δηαθαίλεηαη αλάθακςε ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ ζε επίπεδν κέζνπ φξνπ θαη 
πςεινχ ζεκείνπ θηλνχκελε ζε επίπεδα θαιχηεξα απφ απηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ 
εηψλΔπηπιένλ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ απνηειεί ζεηηθφ γεγνλφο 
γηα ηηο ηξάπεδεο θαζψο απμάλεηαη ε αμία ηεο επηβνεζεηηθήο εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ 
(Collateral Value) ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ξίζθν ησλ ήδε 
ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ρνξήγεζε λέσλ 

δαλείσλ.  
 
Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 16,11% ηελ πεξίνδν 
1.1-30.09.2013 ζαλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 
Νκίινπ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ 
παξαγσγήο. Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί επηβξαδπλφκελε γηα ηελ ππφινηπε 
πεξίνδν ηεο ρξήζεο 2013.  Γηα ηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζπξξίθλσζε 
ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ κε απηφλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2013.  
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Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα απμήζεθε θαηά 337% ζε ζρέζε κε ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Νθείιεηαη θχξηα ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ 
νκίινπ. Δθηηκάηαη φηη ε παξαπάλσ ηάζε ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ην ηέινο 
ηεο ρξήζεο. Πηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά 
ηνπ 2013. Ρα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ Νκίινπ εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε 
κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν (θφζηνο δηάζεζεο κείσζε 12,20%, θφζηνο δηνίθεζεο 
κείσζε 32,85%). Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο 
ρξήζεο 2013 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014. 
 
Όζν αθνξά ηα απνζέκαηα παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή κείσζε πνπ 
αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζηε λέα ρξήζε.  
 
Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή 
γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ ζε ζεκαληηθφ 
βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ πθίζηαηαη.  
 

B.5 Δάλ ν εθδφηεο είλαη 
κέινο νκίινπ, 
πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ 
θαη ηεο ζέζεο πνπ 
θαηέρεη ζε απηφλ ν 
εθδφηεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H Δηαηξεία είλαη ηελ 30.9.2013  κεηξηθή ηνπ αθφινπζνπ Νκίινπ: 
 

 
(1) Νιηθή Δλνπνίεζε 
(2) Θαζαξή Θέζε 

 (*) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
Όκηιν, ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: 
 

Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο 
Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο Ξινίν 

Sea Shell Enterprises Ltd Λιβερία 100%   

Sea Pearl Enterprises Ltd Λιβερία 100%   

Zenith Maritime 
Corporation Λιβερία 100% 

MT/Nissos 
Paros 

Bigal Shipping 
Corporation Λιβερία 100% 

MT/Nissos 
Delos 

 
 

Β.6 - Πην βαζκφ πνπ είλαη 
γλσζηφ ζηνλ εθδφηε, 
ην φλνκα θάζε 
πξνζψπνπ ην νπνίν 
θαηέρεη, άκεζα ή 
έκκεζα,  πνζνζηφ ηνπ 
θεθαιαίνπ ή ησλ 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 09.01.2014 θαη 
κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ reverse split, δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο : 
 

Δηαηξεία Έδξα 
Πρέζε 

ζπκκεηνρήο 

Ξνζνζηό 

30.9.2013 2012 2011 

Θπγαηξηθέο(1) 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (πξψελ 
ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) 

ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 

100% 100% 100% 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΓΥΛ(1) 100% 100% 100% 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.(*) 100% 100% 100% 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 100% 100% 

IHT - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.E. 50% 50% 50% 

MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ.  50% 50% 50% 

Θνηλνπξαμίεο(2) 

KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI 
EFIMERIDA EKDOSH LTD ΘΞΟΝΠ ΑΚΔΠΖ 50% 50% 50% 

SUI GENERIS PUBLICATIONS ΑΔ  ΔΙΙΑΓΑ EMMEΠΖ 50% 50% 50% 

Ππγγελείο εηαηξείεο(2) 

ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 

ΔΙΙΑΓΑ 

ΑΚΔΠΖ - 0% 30% 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ. 

ΑΚΔΠΖ 25,00% 25,00% 25% 

EMMEΠΖ 6,58% 6,20% 6,20% 

ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΑΚΔΠΖ 25% 25% 25% 

ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & 
ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 
ΡΞΝ  ΑΚΔΠΖ 26,30% 26,30% 24,80% 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. ΑΚΔΠΖ 20% 20% 20% 

HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ.  EMMEΠΖ 20% 20% - 
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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. 

 
 Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. 
* Όπσο απνθαζίζζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 9.01.2014, κε αλαινγία πέληε (5) 
πθηζηάκελεο θνηλέο κεηνρέο  πξνο κία (1) θνηλή κεηνρή.  
(1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007 
(2) Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, ιφγσ απφθηεζεο  κεηνρψλ ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ θαη 

ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζπλεπεία ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ 
απηψλ, απφ ηηο 27/06/2013 θαηέρεη εκκέζσο πνζνζηφ επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ» αλεξρφκελν ζπλνιηθά ζε 5,10%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 173.433  θνηλέο νλνκαζηηθέο 
κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο (κεηά ην reverse split) επί ζπλφινπ 3.400.000 κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. H 
άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ αληηζηνηρεί ζε 159.034 κεηνρέο  θαη ηεο  ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ 
ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζε 14.400 κεηνρέο  

 

 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο 
κεηνρέο, θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.  
 

Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ 
κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ησλ θ.θ. Αιαθνχδνπ Αξηζηείδε, 
Αιαθνχδνπ Θεκηζηνθιή, Αιαθνχδνπ Ησάλλε θαη ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο (έκκεζε ζπκκεηνρή), 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 δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ κεηνρψλ πνπ 
θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 
 
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 πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή 
έκκεζνπ ειέγρνπ επ‘ απηήο.  
 

B.7 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 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο 2011– 2012. 
 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ     

ζε ρηι. € 
1.1-

31.12.2012 1.1-31.12.2011 

Θχθινο Δξγαζηψλ 60.617 62.611 

Κηθηό Θέξδνο 9.163 13.579 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 
Απνηειεζκάησλ (13.259) (11.972) 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ  (37.447) (15.470) 

Εεκηά κεηά από θόξνπο (Α) (37.272) (16.120) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (37.083) (15.798) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΝ REVERSE SPLIT* 

Κέηνρνο 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ  

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1)  

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 
δηθαησκάησλ 

ςήθνπ (1) 

Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο 1.385.454 1.385.454 40,75% 

Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο 734.919 734.919 21,61% 

Ησάλλεο Αιαθνχδνο 469.768 469.768 13,82% 

Tακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο 
(ΡΣΠ) (2)  173.433 173.433 5,10% 

Δπελδπηηθφ θνηλφ 
 

636.426 
 

636.426 
 

18,72% 

Πύλνιν 3.400.000 3.400.000 100,00% 
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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 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (663) 1.959 

Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) (37.935) (14.162) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (37.746) (13.839) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) 

Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (2,1813) (0,9293) 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (8.696) (8.818) 

 *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) 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 
ήηαλ εκθαλήο ζηνλ ρψξν ησλ Κ.Κ.Δ. ην 2012. Πεκεηψζεθε γεληθφηεξε πηψζε ησλ 
πσιήζεσλ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ πνπ είλαη θαη ην θχξην αληηθείκελν 
εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. Ξαξάιιεια ε νηθνλνκηθή χθεζε έπιεμε κεγάιεο 
θαηεγνξίεο δηαθεκηδφκελσλ ζηνλ ηχπν (απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ηξάπεδεο θιπ), κε 
απνηέιεζκα ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα λα κεησζνχλ δξαζηηθά θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή 
πίεζε ζηηο πσιήζεηο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. Υο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ν θχθινο 
εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ηε ρξήζε 2012  ζε € 60.617 ρηι. έλαληη € 62.611 
ρηι. ηε  ρξήζε 2011  παξνπζηάδνληαο κείσζε 3,2%.  
 
Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ € 13.579 ρηι. ηε ρξήζε 2011 ζε € 9.163 ρηι. ηε 
ρξήζε 2012 νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο.  
   
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 
(EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε € 8.696 ρηι. ηε ρξήζε 2012 απφ € 8.818 ρηι. ηε ρξήζε 
2011 ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο. 
 
Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηελ ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε € 37.272 ρηι. έλαληη € 
16.120 ρηι. ηε ρξήζε 2011 θαη επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ δεκία χςνπο € 20.661 
ρηι. πνπ πξνθχθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ηεο 31.12.2012 ησλ δχν λεφηεπθησλ πινίσλ 
«Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο» ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ 
«ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ». 
 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ ηνπ  Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1- 30.9.2013. 

 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ   

ζε ρηι. € 
 1.1-

30.9.2013  1.1-30.9.2012 

Θχθινο Δξγαζηψλ 46.698 40.250 

Κηθηό Θέξδνο 9.165 6.196 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ (4.566) (10.214) 

Εεκηέο πξν θφξσλ  (13.327) (18.747) 

Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α) (13.534) (18.784) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (13.560) (18.588) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (1.769) 103 

Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) (15.302) (18.681) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (15.329) (18.485) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) 

Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (0,7977) (1,0934) 

Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (818) (7.632) 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013 αλήιζε ζε € 46.698 ρηι. 
έλαληη € 40.250 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 
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16% πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ ηνπ 
«Λήζνο Ξάξνο» ην νπνίν παξειήθζε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 θαη ηνπ «Λήζνο Γήινο» ην 
νπνίν παξειήθζε ζηηο 31 Απγνχζηνπ 2012. 
 
Νη δεκίεο πξν θφξσλ ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 13.327 ρηι. 
έλαληη € 18.747 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2012. Πεκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
πεξηφδνπ 1.1-30.9.2012 επηβαξχλζεθαλ θαηά € 6.950 ρηι. απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ 
πινίνπ Nissos Paros ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ΕENITH MARITIME CORPORATION 
ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. 
 
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 
(EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε € 818 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013 απφ € 7.632 ρηι. ηελ 
πεξίνδν 1.1-30.9.2012 αθελφο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Νκίινπ 
θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ Λαπηηιηαθνχ θιάδνπ.  
  
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ 
γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012. 
 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο     

ζε ρηι. € 31.12.2012 31.12.2011 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 121.316 97.393 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.685 3.287 

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2.301 3.625 

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 126.302 104.305 

Απνζέκαηα 9.128 11.409 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 25.041 30.453 

Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ***  37.323 43.312 

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ         71.492 85.174 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ      197.794 189.479 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 10.200 10.200 

Ινηπά ζηνηρεία  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 48.333 86.079 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ         58.533 96.279 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (845) (656) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ         57.688 95.623 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ     

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 44.058 0 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** 15.615 17.871 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ         59.673 17.871 

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 21.211 22.940 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 59.222 53.045 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ         80.433 75.985 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ      140.106 93.856 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ       197.794 189.479 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο 
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». 
***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο 
πνρξεψζεηο» θαη ―Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο».  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία 
θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ 31.12.2012 αλήιζε ζε € 126.302 
ρηι. έλαληη € 104.305 ρηι. ηελ 31.12.2011 ήηνη απμήζεθε θαηά 21,1% θαη νθείιεηαη 
θπξίσο ζηελ απφθηεζε δχν δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ («Λήζνο 
Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο») απφ ηελ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο 
Zenith Maritime Corporation θαη Bigal Shipping Corporation. 
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Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ 31.12.2012 δηακνξθψζεθε 
ζε € 25.041 ρηι. έλαληη € 30.453 ρηι. ηελ 31.12.2011 θαη παξνπζίαζε κείσζε θαηά 
17,8%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο  ζηε κείσζε ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ζε ηξάπεδεο 
θαη ηελ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο.  
 
Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ 31.12.2012 αλήιζε ζε € 71.492 ρηι. 
έλαληη € 85.174 ρηι.  θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά € 3.880 ρηι. θαη 
ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά € 7.330 ρηι.  θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ θαηά € 2.280 
ρηι. 
 
Ρν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 57.688 ρηι. ηελ 
31.12.2012 απφ € 95.623 ρηι. ηελ 31.12.2011 ήηνη πηψζε θαηά 39,25% ιφγσ ηεο 
επηβάξπλζεο κε δεκίεο χςνπο  € 37.082 ρηι. 
 
Ρν ζχλνιν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ 31.12.2012 αλήιζε ζε € 44.058 ρηι. 
έλαληη κεδεληθνχ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ 31.12.2011. Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηε 
ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία 
πξνρψξεζε ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Zenith Maritime Corporation» ζπγαηξηθή ηεο 
εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
δεμακελφπινηνπ «Nήζνο Ξάξνο» θαη ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 
30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Bigal 
Shipping Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.»  γηα ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο». Ρα δχν δάλεηα 
ζα απνπιεξσζνχλ ζε 40 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο κε κηα ηειηθή πιεξσκή 10,32 
εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ην 2022. Δπίζεο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ «Bigal Shipping 
Corporation» έρεη ζπλάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο» θαη έρεη εηζπξάμεη ην πνζφ ησλ 5.445.000,00 δνι. 
Ζ.Ξ.Α.  σο ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ, θαηά ηε ρξήζε 2012, ε ζπγαηξηθή 
εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» πξνέβε ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ χςνπο  € 1.436 ρηι.  
 
Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην 2012 αλήιζε ζε € 80.433 ρηι. απφ € 
75.985 ρηι. ην 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,9% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 
βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 
 
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα  επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ 
γηα ηελ πεξίνδν 1.1- 30.9.2013. 

 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο     

ζε ρηι. € 30.9.2013 
31.12.2012 
(Αλακνξθσκέλε)* 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 112.800 121.316 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.277 2.685 

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ**  1.788 2.300 

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 116.865 126.300 

Απνζέκαηα 8.561 9.128 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 29.156 25.041 

Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ***  31.357 37.323 

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 69.074 71.492 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 185.939 197.792 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 10.200 10.200 

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 33.410 48.739 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 43.610 58.939 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (819) (845) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 42.791 58.093 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ     

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 40.785 44.058 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** 15.238 15.207 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 56.022 59.266 

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 19.067 21.211 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 68.058 59.222 
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Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 87.126 80.433 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 143.148 139.699 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 185.939 197.792 

 
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο 
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». 
***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο 
πνρξεψζεηο» θαη ―Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο».  
******Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε 
ζηξνγγπινπνηήζεηο  
 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
 
Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 
δηακνξθψζεθε ζε € 116.865 ρηι. έλαληη € 126.300 ρηι. ηελ 31.12.2012. Ζ πηψζε 
νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ην πξψην ελλεάκελν 2013 
θαηά 7,0%, ήηνη ζε € 112.800 ρηι. απφ € 121.316 ρηι. θπξίσο ιφγσ ησλ απνζβέζεσλ 
θαη ησλ δεκηψλ απφ πψιεζε παγίσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ 
απαηηήζεσλ ζε € 1.457 ρηι. ηελ 30.9.2013 απφ € 1.958 ρηι. ηελ 31.12.2012. 
 
Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 
απμήζεθε θαηά 16,45% κε απνηέιεζκα λα αλέιζεη ζε € 29.156 ρηι. έλαληη € 25.041 ρηι. 
ηελ 31.12.2012, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Λαπηηιίαο πνπ είρε 
σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο 
απφ € 360 ρηι. ζε € 4.046 ρηι. 
 
Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 
δηακνξθψζεθε ζε € 69.074 ρηι. έλαληη € 71.492 ρηι. ην 2012, ήηνη πηψζε θαηά 3,4%, 
θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ θνλδπιίνπ «ινηπέο απαηηήζεηο» ζε € 5.518 ρηι. 
ηελ 30.9.2013 έλαληη € 7.471 ρηι. ηελ 31.12.2012 θαη νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ 
πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη θπξίσο πξνο ηελ 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ησλ πινίσλ, ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ 
απαηηήζεσλ απφ € 25.041 ρηι. ην 2012 ζε € 29.156 ρηι. ην ελλεάκελν 2013 θαζψο θαη 
ηεο κείσζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απφ € 29.008 ρηι. ην 2012 ζε € 25.315 ρηι. ην 
ελλεάκελν 2013. 
 
Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε  € 42.791 ρηι. ηελ 
πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 απφ € 58.093 ρηι. ηε ρξήζε 2012, ήηνη κεηαβνιή -26,3%, ε 
νπνία νθείιεηαη ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ  1.1 – 30.09.2013 ηα νπνία 
εκθάληζαλ δεκηά πνζνχ € 15.303 ρηι. 
 
Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην ελλεάκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε € 
87.126 ρηι. απφ € 80.433 ρηι. ην 2012. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε 
ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζε € 58.780 ρηι. ηελ 30.9.2013 απφ € 
53.641 ρηι. ηελ 31.12.2012 θαη ζηελ άλνδν ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ ζε € 8.105 ρηι. ηελ 30.9.2013 έλαληη € 4.316 ρηι. ηελ 31.12.2012. 
 
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηηο 

ρξήζεηο 2011 – 2012. 
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Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 
1.1-

31.12.2012 

1.1-

31.12.2011 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (6.771) (5.400) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (48.160) (114) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(γ) 50.637 12.487 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (4.295) 6.973 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 36.340 27.698 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 29.008 36.340 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία 
θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ζ θαζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηε ρξήζε 2012 
δηακνξθψζεθε ζε € 4.295 ρηι. έλαληη αχμεζεο € 6.973 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2011. 
 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο γηα ην 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε € 

29.008 ρηι. έλαληη € 36.340 ρηι. γηα ην 2011 ήηνη πηψζε θαηά 20,2%. 
 
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ 
πεξίνδν 1.1- 30.9.2013. 
 

Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 
1.1-

30.9.2013 

1.1-

30.9.2012 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (4.082) (5.144) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 1.020 (48.546) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(γ) 2.723 47.736 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (339) (5.954) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 29.008 36.340 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25.315 30.229 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή.  
 

 
Ζ θαζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηελ πεξίνδν 1.1.-
30.9.2013 δηακνξθψζεθε ζε € 339 ρηι. έλαληη κείσζεο € 5.954 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 
1.1-30.9.2012. 
 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 
25.315 ρηι. έλαληη € 30.229 ρηι. ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2012 ήηνη πηψζε θαηά 16,3%. 

B.8 Νη επηιεγκέλεο θχξηεο 
άηππεο (pro forma) 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ 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 
εηαηξίαο. Γε ζπληξέρεη. 
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B.9 Όηαλ γίλεηαη πξφβιεςε 
ή εθηίκεζε θεξδψλ, 
δειψλεηαη ην πνζφ. 

Γε ζπληξέρεη. 
 

B.10 Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο 
ηπρφλ επηθπιάμεσλ 
ζηελ έθζεζε ειέγρνπ 
γηα ηηο ηζηνξηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο 

Πηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2012, πεξηιακβάλεηαη  ε θάησζη έκθαζε 
ζέκαηνο: 
 
«Έκθαζε Θέκαηνο  
 
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 7.1.γ. ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ 
πεξηγξάθεηαη ην ζέκα φηη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ 
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ, ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 
θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ € 8,94 εθαη., κε 
απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε 
αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Δπίζεο 
ζηελ ίδηα επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη θαη νη 
δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. Πηε 
γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ». 
 

B.11 Δάλ ην θεθάιαην 
θίλεζεο ηνπ εθδφηε 
δελ επαξθεί γηα ηηο 
ηξέρνπζεο 
απαηηήζεηο ηνπ 
εθδφηε πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζεί 
επεμήγεζε. 

 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Νκίινπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηα αλσηέξσ δειψλεη φηη, θαηά ηελ 
άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη 
ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο € 14 εθαη. πεξίπνπ.  
 
Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηνπ 
Νκίινπ γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία 
απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ 
άληιεζε πνζνχ έσο € 8,976 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην 
α΄εμάκελν ηνπ 2014. Πηα πιαίζηα ηεο σο άλσ αχμεζεο, ν βαζηθνί κέηνρνη θ.θ. 
Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο, Αιαθνχδνο Γηάλλεο θαη Αιαθνχδνο Αξηζηείδεο κε ζπλνιηθφ 
πνζνζηφ 76,18%, έρνπλ δειψζεη φηη πξνηίζεληαη λα θαιχςνπλ ηελ αλαινγία 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δπίζεο δήισζαλ φηη 
πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 19.02.2014, θαηά 
εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ 09.01.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ 
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα 
πξνεγγξαθεί γηα 3.465.518 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο, ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα 
1.838.296 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο θαη ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο γηα 1.175.058 
πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο, κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο.       
 
Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινηπφκελνπ πνζνχ χςνπο € 5 εθαη.  πεξίπνπ, ε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 
Πην πιαίζην απηφ, ε Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο 
πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα πηζησηηθά ηεο φξηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
κε λέα ηξαπεδηθά θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη νη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο 
δελ επαξθνχλ. Δπίζεο, ν Όκηινο επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ 
πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ρα θεθάιαηα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ έλα επαξθέο πνζφ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 
 

Ξαξάιιεια, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζηξαηεγηθήο 
κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ 
θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
ζπλνδεχνπλ ηα έληππα φζν θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ 
ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηα επίπεδα θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ. 
 
Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ 
κεξηθψο νη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ Νκίινπ ζε 
θεθάιαην θίλεζεο γηα ην επφκελν 12κελν, ελδέρεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 
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κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα 
απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 

 

Δλόηεηα Γ – Θηλεηέο αμίεο Ξαξαξηήκαηα 

Γ.1 Ξεξηγξαθή ηνπ 
είδνπο θαη ηεο 
θαηεγνξίαο ησλ 
θηλεηψλ αμηψλ πνπ 
πξνζθέξνληαη ή/θαη 
εηζάγνληαη πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλ
νπ νπνηνπδήπνηε 
αξηζκνχ 
αλαγλψξηζεο 
θηλεηψλ αμηψλ. 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Θχξηα Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 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 GRS 370003006 θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ΘΑΘΖ/KATHI. 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.2 Λφκηζκα ζην νπνίν 
είλαη εθθξαζκέλεο 
νη θηλεηέο αμίεο. 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Δπξψ. 
 

 
 

Γ.3 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, κεηά ηελ παξνχζα αχμεζε, ζε 
πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο απηήο, ζα αλέξρεηαη ζε € 9.180.000, δηαηξνχκελν ζε  
30.600.000 θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 
εθάζηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.4 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. 
 

Γ.5 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. 
 

Γ.6 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 

Νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απνθιεηζηηθά ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Θχξηα Αγνξά. 
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απνηεινχλ ή 
πξφθεηηαη λα 
απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο. 

 
 
 
 
 
 

Γ.7 Ξεξηγξαθή ηεο 
κεξηζκαηηθήο 
πνιηηηθήο. 

Θαηά ηηο ρξήζεηο 2011-2012 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. 
 

 

Δλόηεηα Γ — Θίλδπλνη 
Γ.1 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 Όκηιν 

 

 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 ηνπ Νκίινπ 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. 

 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 ηνπ Νκίινπ. 

 Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηφζν ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 
Νκίινπ 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 ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 Κεηαβνιέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ 
ηελ θπθινθνξία ησλ εληχπσλ, επηδξψληαο δπζκελψο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 

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

 Ρν θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

 Ν Όκηινο έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ 
ζην κέιινλ. Ππγθεθξηκέλα, ν Όκηινο είρε κε 30.9.2013 δαλεηζκφ χςνπο € 99.565 ρηι. θαη 
θαζαξφ δαλεηζκφ χςνπο € 74.250 ρηι. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ, πνζφ € 40.785 ρηι. 
αθνξά ζε καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ θαη ην ππφινηπν πνζφ χςνπο € 58.780 ρηι. αθνξά ζε 
βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Νη απμεκέλεο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Νκίινπ θαη νη ζπλέπεηεο 
απηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 

 Θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 48 παξ.1 εδ.γ. Θ.Λ.2190/1920 
δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, είλαη θαηψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ 
(1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αδπλακία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ 
ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη 
αδπλακία ιήςεο κέηξσλ, θαη΄άξζξν 47 ηνπ Θ.Λ.2190/20, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ιχζε 

ηεο εηαηξείαο, κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ. Πε 
πεξίπησζε ιχζεο ησλ εηαηξεηψλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη 
πξννπηηθέο  ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο. 

 Ν Όκηινο ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ απεξγίεο θαη ζηάζεηο εξγαζίαο. 
 Ρπρφλ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο έληαζεο ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζεη δπζκελψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 
πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 Ρπρφλ αδπλακία ηνπ Νκίινπ λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα αλαπηπρζεί ελεξγά 
ζηελ ςεθηαθή ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ θνηλνχ θαη ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ θνηλνχ ζε λέα κέζα φπσο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ 
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αληίιεςε ησλ δηαθεκηζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ Ρχπνπ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, δχλαηαη λα 
επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο 
πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 Δλδερφκελνη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απεξγίεο, νη νπνίεο έρνπλ 
άκεζε επίπησζε ζηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηεο α‘ χιεο, κε επηπξφζζεηε επηβάξπλζε 
ζην θφζηνο θαη θαηά ζπλέπεηα επίπησζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα 
απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ.  

 Δλδερφκελε αξλεηηθή εμέιημε ζηνλ Όκηιν ζηα ηξίκελα ηεο πςειήο επνρηθφηεηαο ζα 
κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη δπζαλάινγε επίδξαζε ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θαη 
λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ.  

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα 
πξνζθνξά θαη δήηεζε ζηα δεμακελφπινηα.  

 Ρπρφλ αξλεηηθή εμέιημε ζηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο 
δεμακελφπινησλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ην κέγεζνο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ην θφζηνο 
λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, ζα 
επεξεάζεη δπζκελψο ηελ αγνξαία αμία ησλ πινίσλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. 

 Πηελ έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 
πεηξειαηνεηδψλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νη ζπγαηξηθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο λα κελ 
κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ επαξθψο άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε απνηέιεζκα λα 
επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ηα έζνδα θαη απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 

 Ρπρφλ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 
ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 

 Ζ χπαξμε εγγελψλ θηλδχλσλ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία φπσο ελδεηθηηθά απαιινηξίσζε  
πινίσλ, επηβνιή θφξσλ ζεκαίαο θ.α. δχλαληαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ 
Νκίινπ. 

 Ρα πινία ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ελδέρεηαη λα κελ εμαληιήζνπλ ηελ αλακελφκελε 
δηάξθεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δσήο ηνπο, ήηνη 25 έηε ηνπιάρηζηνλ, σο απνηέιεζκα ησλ 
απζηεξφηεξσλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 
ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο κε αξλεηηθέο  ζπλέπεηεο ζηε δξαζηεξηφηεηά θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 

 Ξηζαλή κεγάιε βιάβε ή δεκία ησλ πινίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ζα 
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ επηζθεπήο ηνπο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη 
ζεκαληηθνχ χςνπο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ πινίσλ. 

 Νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ 
πεξηνξηζηηθνχο φξνπο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο αθελφο ελδέρεηαη λα 
δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ 
ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη αθεηέξνπ λα νδεγήζνπλ ζε πηζαλή απψιεηα ησλ πινίσλ. 

 Θαζψο νη ζπγαηξηθέο  πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δελ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ, ε δηαρείξηζε 
ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, φπσο ελδεηθηηθά ε 
επάλδξσζε, ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε άζθεζε ησλ πνιηηηθήο λαπιψζεσλ/εθκεηάιιεπζεο θαη 
ε αζθάιηζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Γηαρεηξίζηξηαο Δηαηξείαο «KYKLADES 
MARITIME CORPORATION. Υο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απφ ηελ παξαπάλσ Δηαηξεία ζα θέξεη ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ζε 
δπζρεξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο λαχισζεο ησλ πινίσλ απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο. 

 Ρα πινία ηνπ Νκίινπ  κπνξεί λα θαηαθξαηεζνχλ απφ ηξίηνπο ή Θπβεξλήζεηο κπνξεί λα ηα 
επηηάμνπλ ρσξίο απνδεκίσζε κε απνηέιεζκα ησλ απψιεηα θεξδψλ γηα ηνλ Όκηιν. 

 Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν 
θίλδπλνο ηεο αγνξάο (δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο 
αγνξάο θηι), πηζησηηθφο θίλδπλνο, επελδπηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 
Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο 
ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ. 

 Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνία έρνληαο γλψζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 
Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή ψζηε λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα 
ηπρφλ απψιεηα ζηειέρνπο ή ζηειερψλ ηεο ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία 
εξγαζηψλ ηεο. 

 Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε αζηηθή επζχλε, επηζθάιεηεο, 
απηνθίλεηα θαη δσήο θαη πγείαο πξνζσπηθνχ δελ δηαζθαιίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε πιήξεο 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Νκίινπ δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε δεκηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Δπηπξφζζεηα, ζε ελδερφκελε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πξνβιέπεηαη ε 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο, ελψ δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί 
θακία βεβαίσζε φηη ε Δθδφηξηα ζα απνδεκησζεί άκεζα θαη ζην αθέξαην απφ ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Όζνλ αθνξά ην λαπηηιηαθφ ηνκέα, νη  πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο 
δηαηεξνχλ αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε 
κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα δηαηεξνχλ αζθάιηζε πξνζηαζίαο θαη 
απνδεκηψζεσο αζηηθήο επζχλεο (Protection & Indemnity), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
θηλδχλσλ ξππάλζεσο. Όκσο, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα ππάξμνπλ πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο 
πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δελ είλαη επαξθψο αζθαιηζηηθά θαιπκκέλεο. 

 Νη βαζηθνί κέηνρνη αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Δηαηξεία θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο θίλεηξν ζπκθέξνληα δηαθνξεηηθά απφ ηα 
ζπκθέξνληα ησλ ινηπψλ κεηφρσλ. 

 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. 

Γ.2 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 αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα κελ θαιπθζεί πιήξσο απφ ηνπο 
επελδπηέο. Ζ κεξηθή απηή θάιπςε ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ην χςνο ησλ αληιεζέλησλ 
θεθαιαίσλ θαη ζα επεξεάζεη ην χςνο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Νκίινπ. 

 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. 

 

Δλόηεηα E – Ξξνζθνξά 
E.1 Ρα ζπλνιηθά 

θαζαξά έζνδα θαη 
εθηίκεζε ησλ 
ζπλνιηθψλ εμφδσλ 
ηεο 
έθδνζεο/πξνζθνξ
άο, 
ζπκπεξηιακβαλνκ
έλσλ ησλ θαη‘ 
εθηίκεζε εμφδσλ 
πνπ ρξεψλνληαη 
ζηνλ επελδπηή 
απφ ηνλ εθδφηε ή 

Ρα ζπλνιηθά αληιεζεζφκελα θεθάιαηα, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο εθηηκψληαη ζε 
€8.976 ρηι. Νη δαπάλεο έθδνζεο εθηηκψληαη ζε €200 ρηι. θαη ζα επηβαξχλνπλ ηελ Δηαηξεία. 
Ππλεπψο, δελ πθίζηαληαη δαπάλεο νη νπνίεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Δπελδπηή. 
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ηνλ πξνζθέξνληα. 
E.2. Ιφγνη ηεο 

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

Ρα αληιεζεζφκελα θεθάιαηα χςνπο € 8.776 ρηι.  κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ έθδνζεο, 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπ Νκίινπ θαη κέζσ απηήο 
ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Νκίινπ. Δηδηθφηεξα, ην εθηηκψκελν θαζαξφ πνζφ ησλ εζφδσλ, ζα 
δηαηεζεί γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ 
απηήο ζε πξνκεζεπηέο. 
 
 

E.3 Ξεξηγξαθή ησλ 
φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ 
ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 9.01.2014 ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 
8.160.000 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο κε 
αλαινγία 8 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά κεηνρή (εθεμήο νη «Λέεο Κεηνρέο»). Ππλνιηθά 
ζα εθδνζνχλ 27.200.000 λέεο, θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ, κεηνρέο,  
νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30  ε θάζε κία.   
 
Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ 19.02.2014 ζπλεδξίαζε ηνπ, φπσο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ 
Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 9.01.2014, απνθάζηζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο 
ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζε € 0,33 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 
€8.976.000,00 . 

E.4 Ξεξηγξαθή ηπρφλ 
ζπκθεξφλησλ πνπ 
επεξεάδνπλ 
ζεκαληηθά ηελ 
έθδνζε/ 
πξνζθνξά, 
πεξηιακβαλνκέλσ
λ 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. 
 
 
 
 
 

E.5 Όλνκα ηνπ 
πξνζψπνπ ή ηεο 
νληφηεηαο πνπ 
πξνζθέξεηαη λα 
πσιήζεη ηελ 
θηλεηή αμία. 
Ππκθσλίεο 
ππνρξεσηηθήο 
δηαθξάηεζεο: 
ελδηαθεξφκελα 
κέξε θαη πεξίνδνο 
ππνρξεσηηθήο 
δηαθξάηεζεο. 

Νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο θ.θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο, Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο θαη 

Ησάλλεο Αιαθνχδνο κε ηηο απφ 8 Ηαλνπαξίνπ 2014 επηζηνιέο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
4.1.4.1.2 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, γλσζηνπνίεζαλ ζηελ απφ 9.01.2014 
Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο φηη πξνηίζεληαη λα δηαηεξήζνπλ ην 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία: (i) έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο 
αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ θαη (ii) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη 
(6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ. Δπίζεο δήισζαλ φηη 
πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 19.02.2014, θαηά εμνπζηνδφηεζε 
ηεο απφ 09.01.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 3.465.518 
πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πέξαλ ησλ αλαινγνπζψλ, ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα 
1.838.296 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο θαη ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο γηα 1.175.058 πξφζζεηεο 
λέεο κεηνρέο.      
 
 
 

E.6 
 

Ξνζφ θαη πνζνζηφ 
ηεο άκεζεο 
κείσζεο ηεο 
δηαζπνξάο πνπ 
πξνθχπηεη απφ 
ηελ πξνζθνξά. 
Δάλ ε πξνζθνξά 
εγγξαθήο γίλεηαη 
ζε πθηζηάκελνπο 
κεηφρνπο, λα 
αλαθεξζεί ην 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην 
κεηνρνιφγην ηεο 9.01.2014 (κεηά ην reverse split) θαζψο θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 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  9.01.2014 
θαηείραλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 
 
 



 
20 

 

πνζφ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο 
άκεζεο κείσζεο 
ηεο δηαζπνξάο εάλ 
νη κέηνρνη απηνί 
δελ εγγξάςνπλ ηε 
λέα πξνζθνξά. 

 
(1) Πε πεξίπησζε πνπ φινη νη παιαηνί κέηνρνη αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο δελ ζα 

κεηαβιεζνχλ 

(2) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007 

(3) Κέζσ Eurobank Ergasias ΑΔ & ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία 

 
 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην 
κεηνρνιφγην ηεο 9.01.2014 (κεηά ην reverse split) θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη θαλείο 
κέηνρνο δελ ζα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πιελ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ, θ. Αξηζηείδε 
Αιαθνχδνπ, θ. Θεκηζηνθιή Αιαθνχδνπ θαη θ. Ησάλλε Αιαθνχδνπ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη 
ζηηο πξνεγγξαθέο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο. (Βι. ελφηεηα 4.6 «Γήισζε Βαζηθψλ 
Κεηφρσλ»). 
 

 
(1) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007 

(2) Κέζσ Eurobank Ergasias ΑΔ & ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE 

 
Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία 

 
 
 

 

E.7 Δθηηκψκελα έμνδα 
πνπ ρξεψλνληαη 
ζηνλ επελδπηή 
απφ ηνλ εθδφηε ή 
ηνλ πξνζθέξνληα. Γε ζπληξέρεη 

 

  
Ξξηλ ηελ παξνύζα Αύμεζε  

(κεηνρνιόγην ηεο 9.01.2014) 

Κεηά ηελ παξνύζα Αύμεζε - Πελάξην 
πιήξνπο θάιπςεο (1)  

(κεηνρνιόγην ηεο 9.01.2014) 

Κέηνρνη 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (2) 
% 

Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (2) 
% 

Aιαθνχδνο Αξηζηείδεο 1.385.454 1.385.454 40,75% 12.469.086 12.469.086 40,75% 

Αιαθνχδνο 
Θεκηζηνθιήο 734.919 734.919 21,61% 6.614.271 6.614.271 21,61% 

Αιαθνχδνο Ησάλλεο 469.768 469.768 13,82% 4.227.912 4.227.912 13,82% 

Ρακείν 
Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ) (3) 173.433 173.433 5,10% 1.560.897 1.560.897 5,10% 

Δπελδπηηθφ Θνηλφ 
 

636.426 
 

636.426 
 

18,72% 
 

5.727.834 
 

5.727.834 
 

18,72% 

Πύλνιν 3.400.000 3.400.000 100,00% 30.600.000 30.600.000 100,00% 

 

 

  
Ξξηλ ηελ παξνύζα Αύμεζε  

(κεηνρνιόγην ηεο 09.01.2014) 

Κεηά ηελ παξνύζα Αύμεζε - Πελάξην 
πιήξεο θάιπςεο  

(κεηνρνιόγην ηεο 09.01.2014) 

Κέηνρνη 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 
%  

Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 
%  

Aιαθνχδνο Αξηζηείδεο 1.385.454 1.385.454 40,75% 15.934.604 15.934.604 52,07% 

Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο 734.919 734.919 21,61% 8.452.567 8.452.567 27,62% 

Αιαθνχδνο Ησάλλεο 469.768 469.768 13,82% 5.402.970 5.402.970 17,66% 

Ρακείν 
Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο (2) 173.433 173.433 5,10% 173.433 173.433 0,57% 

Δπελδπηηθφ Θνηλφ 
 

636.426 
 

636.426 
 

18,72% 
 

636.426 
 

636.426 
 

2,08% 

Πύλνιν 3.400.000 3.400.000 100,00% 30.600.000 30.600.000 100,00% 

 



Σελίδα 21 από 141 

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 θαη ν Όκηινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε ή ηα 
απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο 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 ν 
Όκηινο. Ξξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί ή πνπ 

ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 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 Όκηιν 
 

 
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 ηνπ Νκίινπ 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 

 
Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ελδερφκελε 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 ζε βαζηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. 
 

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

δξαζηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζα ππνζηεί ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο, ζα 
επεξεαζηνχλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Πεκεηψλεηαη φηη ζα απμεζεί 

ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ α‘ πιψλ ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο ελψ 
παξάιιεια ηα έζνδα ηνπ Νκίινπ 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 πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

πειαηψλ, 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 ηνπ Νκίινπ 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 ηνπ 

Νκίινπ 
 

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 

ηνπ Νκίινπ λα αληιήζεη θεθάιαηα, είηε κέζσ δαλεηζκνύ είηε κέζσ αύμεζεο ηνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, όζν θαη ζην θόζηνο δαλεηζκνύ ηνπ 

 
Ζ δπλαηφηεηα ηνπ Νκίινπ λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα κέζσ δαλεηζκνχ ή κέζσ αχμεζεο 

ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά, κεηαμχ άιισλ, απφ 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 

εμαηηίαο ησλ ζπλερψλ ππνβαζκίζεσλ ηεο εζληθήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηα πξνεγνχκελα 
ρξφληα, 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, ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (Euribor θαη Libor) φζνλ αθνξά ζηνλ ηξαπεδηθφ 
δαλεηζκφ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ν Όκηινο θέξνπλ θπκαηλφκελν 

επηηφθην πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ πνπ ζπλήζσο ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο. Κειινληηθέο 
δηαθπκάλζεηο ηνπ euribor ή άιισλ επηηνθίσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ, 

κεηψλνληαο ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζα ήηαλ δηαζέζηκεο γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη γηα ηηο 
αλάγθεο θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη επηβξαδχλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Ππλεπψο, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, ε 
δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πηζαλή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, ελδέρεηαη λα απμήζνπλ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε 
δπλαηφηεηά 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 θαη ηνπ Νκίινπ. 
 

Κεηαβνιέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 
 

Ρν επίπεδν ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο νη 

γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο, ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία, ηα επηηφθηα, ην ελεξγεηαθφ 
θφζηνο, ε θαηαλαισηηθή πίζηε θιπ. Ζ είζνδνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξίνδν χθεζεο, ε 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο πνπ έρεη ιάβεη ε Διιεληθή Θπβέξλεζε (φπσο ελδεηθηηθά 
αχμεζε άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο, πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ), ε απμαλφκελε 

αλεξγία θαη ην θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ην 
δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηελ ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδνληαο άκεζα ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη ελεκέξσζεο. Ππλεπεία 

ησλ αλσηέξσ, ηα έζνδα απφ ηελ θπθινθνξία ησλ εληχπσλ έρνπλ πιεγεί ζεκαληηθά, 
επηδξψληαο δπζκελψο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 
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Δμάξηεζε από νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ 
απνηειέζκαηα, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ γεγνλφηα εθηφο ειέγρνπ ηνπ. Πηα 

γεγνλφηα απηά πεξηιακβάλνληαη-ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά-ηα αθφινπζα: 

 
• αιιαγέο ηεο Διιεληθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, 

• ελδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Δπξσδψλε, 
• ε δηάξθεηα θαη έληαζε ηεο χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκία,  

• πνιηηηθή αζηάζεηα, ελδερφκελε πηψρεπζε, ζηάζε πιεξσκψλ, λνκηζκαηηθή θξίζε ή 
ελδερφκελε πνιεκηθή ζχξξαμε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, θαη 

• θνξνινγηθέο θαη ινηπέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
 

Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηξερνπζώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ  

 

 
Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Νκίινπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηα αλσηέξσ δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, 
ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ 
θεθάιαηα χςνπο € 14 εθαη. πεξίπνπ.  

 

Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Νκίινπ 
γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη 

πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο € 
8,976 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην α΄εμάκελν ηνπ 2014. Πηα πιαίζηα 

ηεο σο άλσ αχμεζεο, ν βαζηθνί κέηνρνη θ.θ. Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο, Αιαθνχδνο Γηάλλεο θαη 

Αιαθνχδνο Αξηζηείδεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 76,18%, έρνπλ δειψζεη φηη πξνηίζεληαη λα 
θαιχςνπλ ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 19.02.2014, 

θαηά εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ 09.01.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί 
γηα 3.465.518 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο, ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα 1.838.296 πξφζζεηεο 

λέεο κεηνρέο θαη ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο γηα 1.175.058 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο ζηφρν ηελ 
πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο 

 
Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινηπφκελνπ πνζνχ χςνπο € 5 εθαη. πεξίπνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Πην 

πιαίζην απηφ, ε Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ 
λα απμήζεη ηα πηζησηηθά ηεο φξηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κε λέα ηξαπεδηθά 

θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη νη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ επαξθνχλ. Δπίζεο, ν 
Όκηινο επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ρα 

θεθάιαηα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ έλα 
επαξθέο πνζφ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

 
Ξαξάιιεια, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 

έληππα φζν θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο 

κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζηηο 
δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ. 
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Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο 

νη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ Νκίινπ ζε θεθάιαην θίλεζεο γηα 
ην επφκελν 12κελν, ελδέρεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ 
Νκίινπ. 

 

 
Ν Όκηινο έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα απμεζνύλ 

πεξαηηέξσ ζην κέιινλ  
 

Ν Όκηινο είρε κε 30.9.2013 δαλεηζκφ χςνπο € 99.565 ρηι. θαη θαζαξφ δαλεηζκφ χςνπο € 
74.250 ρηι. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ, πνζφ € 40.785 ρηι. αθνξά ζε καθξνπξφζεζκν 

δαλεηζκφ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ 

ζχλαςαλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ, 
―Nissos Paros‖ θαη ―Nissos Dilos‖, ηα νπνία παξειήθζεζαλ ην 2012 θαη ελ ζπλερεία 

λαπιψζεθαλ.  Ξνζφ χςνπο € 58.780 ρηι. αθνξά ζε βξαρππξφζεζκα δάλεηα, θπξίσο γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ σο θεθάιαην θίλεζεο. Νη ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ Νκίινπ εμππεξεηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζπζηεκαηηθά θαη εκπξφζεζκα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ 

Νκίινπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο φξνπο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη λα εμππεξεηεί, απνπιεξψλεη 
θαη επαλαρξεκαηνδνηεί ηα δάλεηά ηνπ γηα λα δηαηεξήζεη ην απαξαίηεην επίπεδν θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο ζην κέιινλ, ην 
νπνίν ζε έλα βαζκφ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, αληαγσληζκφο, λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη άιινη 
παξάγνληεο πνπ δελ είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ ηνπ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο, ν Όκηινο ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα 

αλαρξεκαηνδνηήζεη έλα κέξνο ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ζηε ιήμε ηνπο ή θαη λσξίηεξα ή 
λα αλαδεηήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα φπσο γίλεηαη κε ηελ παξνχζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ 

Θεθαιαίνπ. Ν Όκηινο δε δχλαηαη λα δηαβεβαηψζεη φηη  ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα 
λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξσκέο ή φηη νπνηαδήπνηε αλαρξεκαηνδφηεζε ή 

επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη δηαζέζηκε ή/θαη ζηνπο φξνπο ηεο αγνξάο.  

 
Νη απμεκέλεο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Νκίινπ θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα 
απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. 

 

Θάπνηεο από ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 48 παξ.1 εδάθ. Θ.Λ. 
2190/1920 σο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 56 ηνπ Λ. 3604/2007  

 
Πεκεηψλεηαη φηη νη εηαηξείεο ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. , MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 

θαη ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ – ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ. εκπίπηνπλ ζην άξζξν 48 
παξ.1 εδ.γ. Θ.Λ. 2190/1920, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, είλαη 

θαηψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ (1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ ηεο ρξήζεο 2012, 

ε δηαθνξά κεηαμχ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη 
ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ € 3,41 εθαη. πεξίπνπ. Ζ Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα εληζρχζεη 

θεθαιαηαθά ηηο σο άλσ εηαηξείεο. Νη εηαηξείεο απηέο αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ κε ίδηα θεθάιαηα 

ηηο εθάζηνηε ηακεηαθέο ηνπο αλάγθεο ρσξίο λα είλαη βέβαην φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζα δηακνξθσζεί άκεζα ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο λα κελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 48 παξ.1 εδ.γ. Θ.Λ. 2190/1920.  
 

Αδπλακία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 
ζρέζε κε ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη αδπλακία ιήςεο κέηξσλ, θαη΄άξζξν 

47 ηνπ Θ.Λ. 2190/20, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ιχζε ηεο εηαηξείαο, κε δηθαζηηθή απφθαζε, 

κεηά απφ αίηεζε έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 48 
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 56 ηνπ Λ. 3604/2007. 
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Ν σο άλσ πεξηγξαθφκελνο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ φηη ζηελ εηαηξεία 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ, ε νπνία έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή  ζπγθξηηηθά κε 
ηηο άιιεο δχν εηαηξείεο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ, ε κεηξηθή 

Δηαηξεία απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν, πεξηνξίδνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηνπο έρνληεο έλλνκν 
ζπκθέξνλ, ππφ ηελ επηθχιαμε ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο ή ηεο θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηαο αξρήο. Πε πεξίπησζε ιχζεο ησλ εηαηξεηψλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ελδέρεηαη λα 
επεξεαζηνχλ δπζκελψο. 

 
Ν Όκηινο ζα κπνξνύζε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά από απεξγίεο θαη ζηάζεηο εξγαζίαο  

 
Νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ηνπ Νκίινπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ν 

θιάδνο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεη απεξγίεο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζε ζέκαηα απνδνρψλ θαη απνιχζεσλ πξνζσπηθνχ. Νη δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη 
εξγαδφκελνη (ηερληθνί) ζην παξειζφλ πξνέβεζαλ ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαηά θχξην 

ιφγν γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηηο κεηψζεηο κηζζψλ, ζηελ αιιαγή ησλ 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο) θαη ζηηο απνιχζεηο πξνζσπηθνχ.  

 

Δλδερφκελε παξαηεηακέλε εξγαζηαθή αλαηαξαρή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο 
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο  ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Νκίινπ.  
 

Ν Όκηινο αληηκεησπίδεη νμύ αληαγσληζκό ζηνλ θιάδν ησλ κέζσλ καδηθήο 
ελεκέξσζεο  

 

Ν αληαγσληζκφο ζηελ εγρψξηα εθδνηηθή αγνξά είλαη νμχο θαη πξνέξρεηαη απφ άιια έληππα 
(εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά), ηνπο ηζηνρψξνπο, ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη άιιεο 

κνξθέο κέζσλ ελεκέξσζεο φπσο ην direct marketing θιπ. Ν αληαγσληζκφο εθδειψλεηαη ηφζν 
ζην πεδίν ηεο θπθινθνξίαο, φζν θαη ζην πεδίν ηεο απνξξνθψκελεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. 

Ξαξφιν πνπ ν Όκηινο εθηηκά φηη έρεη αλαπηχμεη κηα ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηελ αλάπηπμε θαη 

πξνψζεζε ησλ εληχπσλ ηνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαζψο θαη ηελ 
επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κε θπξηφηεξν  ην δηαδίθηπν  ηα 

νπνία ηα έρεη θαζηεξψζεη ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ 
αληαγσληζκνχ, κεηαμχ άιισλ θαη ιφγσ ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ζα κπνξνχζε 

λα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
 

 
Γηαθεκηζηηθέο δαπάλεο θαη κεξίδην απνξξνθώκελεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο  

 
Ρα έζνδα ηνπ Νκίινπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νη κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη νη κεγάινη δηαθεκηδφκελνη θαηαλέκνπλ ηε δαπάλε ηνπο. Ζ θαηαλνκή ηεο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο αλά κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ 
ηνπ θνηλνχ (θπθινθνξία – αλαγλσζηκφηεηα – ηειεζέαζε – αθξνακαηηθφηεηα - 

επηζθεςηκφηεηα) θαη απφ ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 
κελχκαηνο αλά κέζν. Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ παξαηεξεζεί κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ θνηλνχ θαη κεηαηνπίζεηο ηνπ θνηλνχ ζε λέα κέζα (δηαδίθηπν, θηλεηή ηειεθσλία, 

ππνινγηζηέο - ηακπιέηεο θιπ). Ππλεπψο νη πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ εμαξηψληαη ζε έλα βαζκφ 
θαη απφ ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ θιάδνπ.  

 
Δπηπξφζζεηα, ε χθεζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη επεξεάζεη 

δπζκελψο ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο θαζψο ην κέγεζνο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ηε ρξήζε 
2012 δηακνξθψζεθε ζε € 1,14  δηζ. απφ € 1,6  δηζ. πνπ ήηαλ ηε ρξήζε 2011 θαη € 1,9 δηζ. 

πνπ ήηαλ ηε ρξήζε 2010, επεξεάδνληαο άκεζα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ Κέζσλ Καδηθήο 

Δλεκέξσζεο.  Πην ελλεάκελν ηνπ 2013 ην ζχλνιν ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο αλήιζε ζε € 
0,83 δηζ. 
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Ρπρφλ αδπλακία ηνπ Νκίινπ λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα αλαπηπρζεί ελεξγά 

ζηελ ςεθηαθή ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
θνηλνχ θαη ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ θνηλνχ ζε λέα κέζα φπσο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ αληίιεςε 

ησλ δηαθεκηζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ Ρχπνπ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, δχλαηαη λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
 

 
Θόζηνο θαη νκαιόηεηα πξνκήζεηαο Α΄ πιώλ  

 
Πεκαληηθφ κέξνο ησλ αγνξψλ ηνπ Νκίινπ θαηαιακβάλεη ην θφζηνο πξνκήζεηαο ράξηνπ, ην 

νπνίν αλήιζε ζε € 7,84 εθαη. ηε ρξήζε 2012 θαη € 6,06 εθαη. ην ελλεάκελν 2013  

θαιχπηνληαο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 78,87% θαη 81,34% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ, 
αληίζηνηρα. Νη ηηκέο ηνπ ράξηνπ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιέο αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε, ελψ ζήκεξα δελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ επεξεάδνληαο 
αληίζηνηρα θαη ηηο ηηκέο πξνκήζεηάο ηνπ. Δπηπξφζζεηα ν Όκηινο δηαηεξεί δηαθνξνπνηεκέλεο 

πεγέο πξνκήζεηαο ράξηνπ θαη εηδηθφηεξα ζπλεξγάδεηαη κε ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνχο 

πξνκεζεπηέο. 
  

Ζ παξαγσγή ησλ εληχπσλ (εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ) ηνπ Νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο πξνκήζεηαο ράξηνπ, ηεο εθηχπσζεο, ηεο βηβιηνδεζίαο, ηεο έλζεζεο, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη 

ινηπψλ εηδηθψλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη  θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ζπγαηξηθή 
εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» ε νπνία είλαη θάηνρνο ηεο εθηππσηηθήο κνλάδαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ ράξηνπ, ν Όκηινο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπιάρηζηνλ δχν 
(2) δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο ράξηνπ κεγάιεο δπλακηθφηεηαο. Πε πεξηφδνπο πνπ νη επλντθέο 

ζπλζήθεο αγνξάο ην επηηξέπνπλ, πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο spot. Νη ζπκθσλίεο πξνκήζεηαο 
ράξηνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ν Όκηινο, έρνπλ ζπλήζσο εμάκελε δηάξθεηα, κε απνηέιεζκα λα 

εμνκαιχλεηαη ν θίλδπλνο απφ ηηο ελδερφκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ.   

 
Υζηφζν πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα απεξγίεο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηεο 
α‘ χιεο, κε επηπξφζζεηε επηβάξπλζε ζην θφζηνο θαη θαηά ζπλέπεηα επίπησζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Γηα ηελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε παξφκνησλ έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ θαη γηα ηζρπξφηεξε 
δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα, δηαηεξεί ζρεηηθά πςειά επίπεδα απνζέκαηνο ράξηνπ πεξίπνπ 

δχν (2) κελψλ.  
 

Δπνρηθόηεηα πσιήζεσλ 
 

Ρα έζνδα δηαθήκηζεο είλαη γεληθά πςειφηεξα ζην δεχηεξν θαη ην ηέηαξην ηξίκελν θάζε έηνπο 

θαη ρακειφηεξα ζην πξψην θαη ην ηξίην, δεδνκέλνπ φηη θαη ε θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα 
επηβξαδχλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πεξηφδσλ. Δλδερφκελε αξλεηηθή εμέιημε ζηνλ 

Όκηιν ζηα ηξίκελα ηεο πςειήο επνρηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 

 
Ζ δξαζηεξηόηεηα ηνπ Νκίινπ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο επεξεάδεηαη από  ηελ 

παγθόζκηα πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα δεμακελόπινηα  
 

Ζ πξνζθνξά δεμακελφπινησλ εμαξηάηαη απφ ηηο παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ, ηνλ 
παξνπιηζκφ παιαηφηεξσλ πινίσλ, ηε κεηαηξνπή πινίσλ ζε άιιεο ρξήζεηο (φπσο πισηή 

απνζήθεπζε πεηξειαίνπ) θαη ηηο απψιεηεο πινίσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δήηεζε 

ρσξεηηθφηεηαο δεμακελφπινησλ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 
 

 Ρηο κεηαβνιέο ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη βηνκεραληθή παξαγσγή  

 Ρελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 
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 Ρηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

 Ρνλ αληαγσληζκφ απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (π.ρ. θπζηθφ αέξην)  

 Ρν θφζηνο δηέιεπζεο απφ ζεκαληηθέο δηψξπγεο ή ηελ χπαξμε εκπνξηθψλ εκπάξγθν 

 Ρε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ξχπαλζε απφ πεηξέιαην 

 Ρε λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο 

 

Ν ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ λέσλ πινίσλ πνπ παξαδίδνληαη ή πνπ είλαη ππφ παξαγγειία ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζαλή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ παξνπιηζκνχ παιαηφηεξσλ πινίσλ, 

πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 
δεμακελφπινησλ, ε νπνία αλ δελ ζπλνδεπηεί απφ παξάιιειε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ρσξεηηθφηεηαο, πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ λαχισλ θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 
θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ. 

 

 
H αγνξαία αμία ησλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ ππόθεηηαη ζε δηαθπκάλζεηο 

 
Νη αμίεο ησλ πινίσλ κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, 

ηελ θαηάζηαζε ηεο λαπιαγνξάο θαη ηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο 

δεμακελφπινησλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ην κέγεζνο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ην θφζηνο 
λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ. Ρπρφλ 

αξλεηηθή εμέιημε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ 
αγνξαία αμία ησλ πινίσλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ην 

χςνο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ απφ ηηο Ρξάπεδεο πξνο ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο είλαη 
ζπλάξηεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ πινίσλ ηνπο, ε αμία ησλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ πηζαλφλ λα 

κεησζεί εάλ ππάξρεη πηψζε ζηηο αμίεο ησλ πινίσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο παγθνζκίσο, κε 
απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ή ζπκκφξθσζεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ. 
 

 

Πηελ έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο αξγνύ πεηξειαίνπ θαη 
πεηξειαηνεηδώλ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα νη ζπγαηξηθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο λα 

κελ κπνξνύλ λα αληαγσληζηνύλ επαξθώο άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε 
απνηέιεζκα λα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά ηα έζνδα θαη απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ 

 

Ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζαιάζζηαο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ έρεη 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ δηφηη ε πξνζθνξά ησλ δεμακελφπινησλ είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε ζε πνιιέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο κε απνηέιεζκα νη ελ ιφγσ εηαηξείεο λα 
κελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην επίπεδν ησλ λαχισλ. Δθηφο απφ ηνπο λαχινπο, ν 

αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο, ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε θαη ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πινίνπ κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. 

 

Ρπρόλ παξαβίαζε ησλ δηεζλώλ ζπλζεθώλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπγαηξηθώλ πινηνθηεηξηώλ εηαηξεηώλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ 

 

Νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη δε απηέο πνπ αθνξνχλ αξγφ πεηξέιαην θαη πεηξειαηνεηδή, 
αληίζεηα κε ηηο άιιεο κνξθέο κεηαθνξψλ, δηέπνληαη απφ πιεζψξα Γηεζλψλ Ππκβάζεσλ, 

εζληθψλ θαη ηνπηθψλ θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ επζχλε θαη ηηο απνδεκηψζεηο γηα ηε ξχπαλζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δεκίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κεραληθή βιάβε, αλζξψπηλν ιάζνο, άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, πνιεκηθέο πξάμεηο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, θ.ιπ. Ρπρφλ ξχπαλζε απφ ηα πινία 
ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ θαη 

ινηπψλ θπξψζεσλ (π.ρ. θαηαθξάηεζε πινίνπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνηληθψλ (π.ρ. 
ζχιιεςε πιεξψκαηνο) απφ ηηο Αξρέο κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ ζνβαξέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 
 



 
28 

 

 

Ζ ύπαξμε εγγελώλ θηλδύλσλ ζηελ πνληνπόξν λαπηηιία δύλαληαη λα επεξεάζνπλ 
αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ Νκίινπ 

 
Ρα πινία ηνπ Νκίινπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο κε απνηέιεζκα λα εθηίζεληαη ζε 

δηαθφξνπο εγγελείο θηλδχλνπο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίνη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ 

εμφδσλ ή ζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ  ηνπ. Νη θίλδπλνη απηνί είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο: 
 

 Κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηα πινία ηνπ Νκίινπ 
 Ξφιεκνο, ηξνκνθξαηία θαη πεηξαηεία 

 Απαιινηξίσζε ησλ πινίσλ 

 Δπηβνιή θφξσλ ζεκαίαο, ηειψλ ιηκεληζκνχ, θ.α. 

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαηαξαρέο 

 Δπηβνιή απζηεξφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ θαη θαλνληζκψλ αζθαιείαο απφ 

δηεζλείο ή θξαηηθνχο νξγαληζκνχο 

 
 

Ρα πινία ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ελδέρεηαη λα κελ εμαληιήζνπλ ηελ 

αλακελόκελε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δσήο ηνπο, ήηνη 25 έηε ηνπιάρηζηνλ, σο 
απνηέιεζκα ησλ απζηεξόηεξσλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλερώο ζην 

ζεζκηθό πιαίζην ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ κε ζηόρν ηελ αζθάιεηα ηεο 
λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Ρν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δεμακελφπινησλ γίλεηαη νινέλα θαη 
απζηεξφηεξν κε απνηέιεζκα λα αιιάδνπλ νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

ειέγρνπ θαη δξάζεσο ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ησλ 
δεμακελφπινησλ. Υο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα πξνβιεθζνχλ νη πηζαλνί λένη απζηεξφηεξνη 

θαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα πινία ηνπ Νκίινπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο ζα πξέπεη λα πξνβεί πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκκνξθσζεί κε πηζαλέο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο  πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζε 
δαπάλεο εθζπγρξνληζκνχ, αζθάιηζηξα, θ.ιπ. θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 

απηψλ. Ρπρφλ κε εμεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ 
επελδχζεσλ ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπ Νκίινπ λα ελαξκνλίζεη ηα 

πινία ηνπ ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δξαζηεξηφηεηά θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ. Πήκεξα, ηα δεμακελφπινηα ηνπ Νκίινπ πιεξνχλ φιεο ηηο δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη ε κέζε ειηθία ηνπο είλαη 2 έηε, ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ 

θιάδνπ γηα πινία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 
 

 
Ξηζαλή κεγάιε βιάβε ή δεκία ησλ πινίσλ ησλ ζπγαηξηθώλ πινηνθηεηξηώλ 

εηαηξεηώλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ εμόδσλ επηζθεπήο ηνπο 

 
Κε εμαίξεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ (π.ρ. δεμακεληζκφο, εηήζηα 

επηζεψξεζε, εηδηθή επηζεψξεζε), δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα φιεο νη 
πηζαλέο απαηηνχκελεο επηζθεπέο ησλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθνχ χςνπο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ πινίσλ. 

 
 

Νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ησλ ζπγαηξηθώλ πινηνθηεηξηώλ εηαηξεηώλ πεξηιακβάλνπλ 
πεξηνξηζηηθνύο όξνπο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο νη νπνίεο αθελόο ελδέρεηαη λα 

δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εμεύξεζε θεθαιαίσλ θαη 
ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη αθεηέξνπ λα νδεγήζνπλ ζε πηζαλή απώιεηα ησλ 

πινίσλ 

 
Πχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα πξαθηηθή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πινίσλ, ηα δάλεηα ηνπ Νκίινπ 

είλαη εμαζθαιηζκέλα κε πξψηε πξνηηκψκελε ππνζήθε επί ησλ πινίσλ, κε γεληθή εθρψξεζε 
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λαχισλ θαη αζθαιεηψλ ησλ πινίσλ θαη κε δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο «Kyklades Maritime 

Corporation». Κεηαμχ άιισλ, νη ζρεηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζε 
ζρέζε κε δπλαηφηεηα ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ λα: 

 
 Αλαιάβνπλ πεξαηηέξσ δαλεηζκφ 

 Γεκηνπξγήζνπλ βάξε ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

 Ξσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο 

 Ξξνβνχλ ζε επελδχζεηο 

 Ξσιήζνπλ ηα πινία ηνπο  

 

Δπίζεο, γηα ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ εηαηξηθψλ πξάμεσλ πηζαλφλ λα απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε 
ησλ δαλεηζηξηψλ ηξαπεδψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη σο εθ ηνχηνπ ε ιεηηνπξγία 

ησλ πινίσλ λα κελ είλαη επέιηθηε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, νη 

δαλείζηξηεο ηξάπεδεο πηζαλφλ λα πξνβνχλ ζε θαηάζρεζε ησλ πινίσλ θαη ησλ εζφδσλ ησλ 
πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο απφ ηηο ηειεπηαίεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
 

 

Δμάξηεζε από ηε Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξεία ―KYKLADES MARITIME CORPORATION‖ 
θαη ην πξνζσπηθό απηήο 

 
Θαζψο νη ζπγαηξηθέο  πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο Zenith Maritime Corporation θαη Bigal Shipping 

Corporation δελ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ, ε δηαρείξηζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, φπσο ελδεηθηηθά ε επάλδξσζε, ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε άζθεζε  
πνιηηηθήο λαπιψζεσλ/εθκεηάιιεπζεο θαη ε αζθάιηζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

Γηαρεηξίζηξηαο Δηαηξείαο «KYKLADES MARITIME CORPORATION». Υο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε 
δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απφ ηελ παξαπάλσ Δηαηξεία ζα θέξεη ηηο 

πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ζε δπζρεξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 
λαχισζεο ησλ πινίσλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο 

ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο.  

  
Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξεία είλαη ζηειερσκέλε κε πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη 

ζεκαληηθή εκπεηξία θαη απαζρνιείηαη επί ζεηξά εηψλ ζ‘ απηήλ, ε ηπρφλ απψιεηά ηνπ ζα έρεη 
επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ.   

 

Ζ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο κε ηελ Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξεία έρεη σο βάζε ηελ 
Ξξφηππε Πχκβαζε Γηαρείξηζεο Ξινίνπ «Shipman98» ηνπ Baltic and International Maritime 

Council (BIMCO) θαη είλαη ανξίζηνπ δηάξθεηαο έσο ηελ θαηαγγειία ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ 
(βιέπε ελφηεηα 3.14.1«Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ή/θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ»).   
 

Ζ Kyklades Maritime Corporation, κε έδξα ηε Κνλξφβηα Ιηβεξίαο, είλαη εηαηξία ζπκθεξφλησλ 

θ. Αξηζηείδε Αιαθνχδνπ θαη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο 
Γηαρεηξίζηξηαο θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖΠ, ιφγσ επηδίσμεο δηαθνξεηηθψλ 

ζθνπψλ.   

 
Ρα πινία ηνπ Νκίινπ  κπνξεί λα θαηαθξαηεζνύλ από ηξίηνπο ή Θπβεξλήζεηο κπνξεί 

λα ηα επηηάμνπλ ρσξίο απνδεκίσζε  
 

Κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, πξνκεζεπηέο, λαπισηέο ή άιινη ηξίηνη, νη νπνίνη έρνπλ εγείξεη 

απαίηεζε ζε βάξνο ηνπ πινηνθηήηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζχκθσλα κε ην λαπηηθφ δίθαην θαη 
εθφζνλ έρεη ηειεζηδηθήζεη ζρεηηθή απφθαζε, λα θαηαθξαηήζνπλ ην πινίν κε απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα θεξδψλ γηα ηνλ Όκηιν, ελψ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία νξηζκέλσλ θξαηψλ, παξέρεηαη 
ε δπλαηφηεηα ηεο θαηαθξάηεζεο θαη άιισλ πινίσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ίδην θνξέα. 

Δπηπξφζζεηα, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο (ζπλήζσο ζε πεξίπησζε πνιέκνπ), ε θπβέξλεζε κηαο 
ρψξαο κπνξεί λα επηηάμεη ηα πινία  κε αβέβαην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. 
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Έθζεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο  

 
Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ζηνλ 

θίλδπλν ηεο αγνξάο (δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο 
αγνξάο θηι), ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.  
 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν ζεκεηψλεηαη φηη, ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 
2012, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ πξνρψξεζε ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη παξάγσγα ζηνηρεία, θχξηα ζε βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο θαη θαηέγξαςε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, δεκίεο πνζνχ € 0,08 εθαη. 
πεξίπνπ. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 30.9.2013 δελ πθίζηαληαη επελδχζεηο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη παξάγσγα ζηνηρεία.  
 

Ν Όκηινο πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ην Γνιάξην Ακεξηθήο. Ζ Γηνίθεζε 
παξαθνινπζεί ηελ ζέζε ηνπ Νκίινπ σο πξνο ην θίλδπλν απηφ ζε ζπλερή βάζε θαη αμηνινγεί 

ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία γηα λα ηνλ 
πεξηνξίζεη. Δπίζεο, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζε USD. Έηζη 

θαηά ηελ ελνπνίεζε πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ πνπ ζηε ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζε δεκίεο € 0,66 εθαη. θαη ζην ελλεάκελν 2013 ζε 

δεκίεο € 0,81 εθαη. .  

 
Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο 

γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Ν θίλδπλνο επηζθάιεηαο 
ησλ λαπισηψλ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

αμηφινγνπο λαπισηέο, πνπ έρνπλ άξηζην ηζηνξηθφ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη ηελ ζχλαςε 

καθξνρξφλησλ λαπινζχκθσλσλ κε ηνπο λαπισηέο. 
 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ 
επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ 

επηηνθίνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν 

ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. 
 

Όζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 
ησλ λαχισλ. Ν Όκηινο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ 

επηδηψθεη ηελ ζχλαςε καθξνρξφλησλ λαπινζχκθσλσλ κε ηνπο λαπισηέο. 
 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην ηκήκα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηα ηκήκαηα ηεο Δηαηξείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ 

παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη 
εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. 

 

Δμάξηεζε από δηεπζπληηθά ζηειέρε  
 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνία έρνληαο γλψζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

Δηαηξείαο.  Πηελ παξνχζα θάζε ηα ελ ιφγσ ζηειέρε βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζπλεξγαζία κε 
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ δηαηάξαμε, γηα νηνλδήπνηε ιφγν, ηεο ζρέζεο ησλ ζηειερψλ κε ηελ Δηαηξεία ή 

απψιεηά ηνπο, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη δπζκελψο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Δηαηξείαο, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. Ζ Δηαηξεία 

δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή ψζηε λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα ηπρφλ απψιεηα ζηειέρνπο 
ή ζηειερψλ ηεο ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. 
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Αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο 
 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ απφ αξλεηηθά γεγνλφηα φπσο, κεηαμχ άιισλ, θαηαζηξνθέο απνζεκάησλ,  

εγθαηαζηάζεσλ, αηπρήκαηα πάζεο θχζεσο, ηξαπκαηηζκνχο θαη βιάβεο ζε πξφζσπα 

(εξγαδνκέλνπο ή/θαη ηξίηνπο), δεκηέο ζε εμνπιηζκφ θαη πεξηνπζίεο ηξίησλ. Ξαξά ηελ πνιηηηθή 
θάζε δπλαηήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο  (βι. ελφηεηα  3.11.2 «Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο θαη 

Ξαξνρέο Αζθάιηζεο») έλαληη ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ (ππξφο, αζηηθήο επζχλεο) ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ, ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο 

θαηαζηξνθήο, αιιά θαη ησλ εξγαδφκελσλ (εξγνδνηηθήο επζχλεο θαη νκαδηθή αζθάιηζε 
πξνζσπηθνχ) ε Δηαηξεία ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηεο δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν 

ηνπ ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ησλ αλαπφζβεζησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ ηελ 30.09.2013 θαζψο θαη 

ηα δηαθπγφληα θέξδε. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε αζηηθή επζχλε, 
επηζθάιεηεο, απηνθίλεηα θαη δσήο θαη πγείαο πξνζσπηθνχ δελ δηαζθαιίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ε πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Νκίινπ, δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε δεκηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 
Δπηπξφζζεηα, ζε ελδερφκελε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο 
αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο, ελψ δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία βεβαίσζε φηη ε Δθδφηξηα ζα 

απνδεκησζεί άκεζα θαη ζην αθέξαην απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  
 

Ρα πινία ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηα κεηαθεξφκελα απφ απηά θνξηία 

θηλδπλεχνπλ απφ πηζαλή βιάβε ή απψιεηα εμαηηίαο πηζαλψλ θαηαζηξνθηθψλ ζαιάζζησλ 
ζπκβάλησλ, θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, κεραληθψλ βιαβψλ, αλζξψπηλσλ ζθαικάησλ, 

πνιέκνπ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, πεηξαηείαο θαη άιισλ πηζαλψλ γεγνλφησλ ή 
πεξηζηάζεσλ. Αθφκα, ε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε 

πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ζε μέλεο ρψξεο, ερζξνπξαμίεο, απεξγίεο θαη απνθιεηζκνχο. Νπνηνδήπνηε 

παξφκνην γεγνλφο πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε απψιεηα εζφδσλ ή αχμεζε ησλ εμφδσλ ησλ 
πινίσλ. Νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δηαηεξνχλ αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πηζαλψλ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα δηαηεξνχλ 
αζθάιηζε πξνζηαζίαο θαη απνδεκηψζεσο αζηηθήο επζχλεο (Protection & Indemnity), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ξππάλζεσο. Όκσο, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα 

ππάξμνπλ πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δελ είλαη επαξθψο αζθαιηζηηθά 
θαιπκκέλεο. Νη επζχλεο απφ ηε δεκηνπξγία ηεξάζηηαο πεηξειαηνθειίδαο απφ ξχπαλζε πηζαλψο 

λα ππεξβνχλ θαη απηέο ηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία 
ηνπο. Πην παξειζφλ, ε εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εμφδσλ κε πηζαλή ζπλέπεηα λα κελ είλαη εθηθηή ε αγνξά επαξθψλ 
αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ ζην κέιινλ. 

  

 
Νη βαζηθνί κέηνρνη αζθνύλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Δηαηξεία  

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

θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο, θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο θαη θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο νη νπνίνη είλαη 

θαη κέιε ηεο ίδηαο νηθνγελείαο θαηέρνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θαη 
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 76,18%. 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.  
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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. 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 αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα κελ θαιπθζεί πιήξσο από ηνπο 
επελδπηέο 

 
Ζ Δηαηξεία, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα θαιπθζεί 

πιήξσο. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί κέρξη ηνπ 

πνζνχ θάιπςεο ηεο αχμεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο 
ηζρχεη. Ζ κεξηθή απηή θάιπςε ζα πεξηνξίζεη ην χςνο ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ θαη ζα 

επεξεάζεη ην χςνο ξεπζηφηεηαο ηνπ Νκίινπ (Βιέπε επίζεο παξάγνληα θηλδχλνπ «Ρν 
θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Νκίινπ».) 
 

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 ηνπ Νκίινπ, 

• 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 θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο 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 
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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 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. 
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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 ηνπο, 
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 φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα είλαη ζε ζέζε κε 
εχιεπην θαη θαηαλνεηφ ηξφπν λα αμηνινγνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» 

(εθεμήο ε «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» ή ε «Δηαηξεία» ή ε «Δθδφηξηα») θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα 
ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (εθεμήο «ν Όκηινο»).   

 
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 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζηελ 
νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκ. Φαιεξέσο 2, 18547, Ξεηξαηάο ηει.: 210  4808201 (αξκφδηα 

ε θα. Δηξήλε Οέιθα) 
 

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

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ζηηο 27.02.2014, ζα είλαη δηαζέζηκν ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ 
δεηεζεί, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζηελ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκ. Φαιεξέσο 2, 

18547, Ξεηξαηάο, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Α. (www.ase.gr), 
ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr) θαη ηεο Δηαηξείαο (www.kathimerini.gr). 

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

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 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 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ 

παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κφλνλ φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 
 

Ζ Δηαηξεία θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο πνπ απνηεινχλ πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

 
Νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2011, 

ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(Γ.Ξ.Σ.Α.), έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή θ. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  

(Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 13671) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο GRANT THORTON A.E. (δηεχζπλζε Εεθχξνπ 

56, 17584, Ξαιαηφ Φάιεξν) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 29.03.2012, 
θαζψο θαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 26.07.2012. 

 
Νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  
(Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 13671) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο GRANT THORTON A.E. (δηεχζπλζε Εεθχξνπ 

56, 17584, Ξαιαηφ Φάιεξν) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 28.03.2013, 
θαζψο θαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 26.06.2013. 
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Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1–30.9.2013 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 28.11.2013 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή.  

 

Ρα θπζηθά πξφζσπα, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο, πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ 
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, θαηά ηα αλσηέξσ είλαη νη θ.θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο, Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο θαη Σξήζηνο Αγξαθηψηεο, Γηεπζπληήο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ δηεχζπλζε: νδφο 
Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκ. Φαιεξέσο 2, 18547, Ξεηξαηάο ηει.: 210  4808000. 

 
Ρα παξαπάλσ αλαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα, πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλα 

γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε 
θαη ζπκθσλνχλ κε ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη 

βεβαηψλνπλ ππεχζπλα φηη, αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, θαζφζνλ γλσξίδνπλ αιεζείο θαη 

δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ, ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 
Θνηλνηήησλ. 

 
 

3.2 Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ 2011-2012 θαη 
πεξηόδνπ 1.1-30.9.2013 

 

Νη αθφινπζεο επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα 
ελφηεηα αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31.12.2011 θαη 31.12.2012 θαη ηελ 

πεξίνδν 1.1-30.9.2013.  
 

Νη επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα 

πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 
γηα ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012. Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(Γ.Ξ.Σ.Α.) θαη ειέγρζεθαλ απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή-Ινγηζηή  θ. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  

(Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 13671) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο GRANT THORTON A.E. Νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2012 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 28.03.2013, 
θαζψο θαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 26.06.2013. 

 
Νη επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα θαη 

αθνξνχλ ηηο πεξηφδνπο 1.1 – 30.9.2013 θαη 1.1 – 30.9.2012 πξνέξρνληαη απφ ηηο 
δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 

1.1 – 30.9.2013 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 29.11.2013 απφθαζε 

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

 

Ρξνπνπνηήζεηο θνλδπιίσλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2012 ηνπ 
Νκίινπ: 

 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο θνλδπιίσλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2012 
ηνπ Νκίινπ, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.09.2013: 
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ζε ρηι. € 

πνρξεώζεηο 
παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ 
ιόγσ εμόδνπ 

από ηελ 
ππεξεζία 

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή 
ππνρξέσζε 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

πφινηπν 1.1.2012 (φπσο είρε δεκνζηεπζεί)  4.934 4.875 95.623 

Δπίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (241) 48 193 

πόινηπν 1.1.2012 κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 4.693 4.924 95.816 

πφινηπν 31/12/2012 (φπσο είρε δεκνζηεπζεί)  3.544 4.680 57.688 

Δπίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο:      

 - απφ απνγξαθή  (241) 48 193 

 - Ππλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (267) 53 213 

πόινηπν 31.12.2012 κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 3.037 4.781 58.093 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19, δελ είρε επίδξαζε ζηε ζπγθξηηηθή θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ, ζηελ θαηάζηαζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ γηα ηελ ελλεάκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30.9.2012. 

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηαηξείεο, πέξαλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 θαη ηελ πεξίνδν 
1.1.-30.9.2013: 

 

Δηαηξεία Έδξα 
Πρέζε 

ζπκκεηνρήο 

Ξνζνζηό 

30.9.2013 2012 2011 

Θπγαηξηθέο(1) 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (πξψελ 
ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) 

ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 

100% 100% 100% 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΓΥΛ 100% 100% 100% 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.(*) 100% 100% 100% 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 100% 100% 

IHT - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ. 50% 50% 50% 

MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 50% 50% 50% 

Θνηλνπξαμίεο(2) 

KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI 
EFIMERIDA EKDOSH LTD ΘΞΟΝΠ ΑΚΔΠΖ 50% 50% 50% 

SUI GENERIS PUBLICATIONS ΑΔ  ΔΙΙΑΓΑ EMMEΠΖ 50% 50% 50% 

Ππγγελείο εηαηξείεο(2) 

ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 

ΔΙΙΑΓΑ 

ΑΚΔΠΖ - 0% 30% 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ.  

ΑΚΔΠΖ 25,00% 25,00% 25% 

EMMEΠΖ 6,58% 6,20% 6,20% 

ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΑΚΔΠΖ 25% 25% 25% 

ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & 
ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 
ΡΞΝ ΑΚΔΠΖ 26,30% 26,30% 24,80% 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. ΑΚΔΠΖ 20% 20% 20% 

HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ.  EMMEΠΖ 20% 20% - 

(1) Νιηθή Δλνπνίεζε 
(2) Θαζαξή Θέζε 

(*) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, 

ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: 
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Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό Ππκκεηνρήο Ξινίν 

Sea Shell Enterprises Ltd Ιηβεξία 100%   

Sea Pearl Enterprises Ltd Ιηβεξία 100%   

Zenith Maritime Corporation Ιηβεξία 100% MT/Nissos Paros 

Bigal Shipping Corporation Ιηβεξία 100% MT/Nissos Delos 

 
 

 
3.2.1 Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ 2011-2012 θαη 
ηεο πεξηόδνπ 1.1- 30.9.2013 

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο 2011– 2012. 
 
 

Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ     

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 

Θχθινο Δξγαζηψλ 60.617 62.611 

Κηθηό Θέξδνο 9.163 13.579 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 
Απνηειεζκάησλ (13.259) (11.972) 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ  (37.447) (15.470) 

Εεκηά κεηά από θόξνπο (Α) (37.272) (16.120) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (37.083) (15.798) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (663) 1.959 

Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) (37.935) (14.162) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (37.746) (13.839) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) 

Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (2,1813) (0,9293) 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (8.696) (8.818) 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) 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 ήηαλ 

εκθαλήο ζηνλ ρψξν ησλ Κ.Κ.Δ. ην 2012. Πεκεηψζεθε γεληθφηεξε πηψζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ πνπ είλαη θαη ην θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ 
ηνπ Νκίινπ. Ξαξάιιεια ε νηθνλνκηθή χθεζε έπιεμε κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθεκηδφκελσλ ζηνλ 

ηχπν (απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ηξάπεδεο θιπ), κε απνηέιεζκα ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα λα 
κεησζνχλ δξαζηηθά θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή πίεζε ζηηο πσιήζεηο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. Υο 

απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ηε ρξήζε 2012  ζε 

€ 60.617 ρηι. έλαληη € 62.611 ρηι. ηε ρξήζε 2011  παξνπζηάδνληαο κείσζε 3,2%.  
 

Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ € 13.579 ρηι. ηε ρξήζε 2011 ζε € 9.163 ρηι. ηε ρξήζε 
2012 νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο.  

   
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε  € 8.696 ρηι. ηελ ρξήζε 2012 απφ € 8.818 ρηι. ηε ρξήζε 2011 

ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο. 
 

Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηε ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε € 37.272 ρηι. έλαληη € 16.120 
ρηι. ηε ρξήζε 2011 θαη επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ δεκία χςνπο € 20.661 ρηι. πνπ 
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πξφθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ηεο 31.12.2012 ησλ δχν λεφηεπθησλ πινίσλ «Λήζνο Ξάξνο» θαη 

«Λήζνο Γήινο» ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ». 
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ ηνπ  Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1- 30.9.2013. 

 

 
Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ    

ζε ρηι. €  1.1-30.9.2013  1.1-30.9.2012 

Θχθινο Δξγαζηψλ 46.698 40.250 

Κηθηό Θέξδνο 9.165 6.196 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 
Απνηειεζκάησλ (4.566) (10.214) 

Εεκηέο πξν θφξσλ  (13.327) (18.747) 

Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α) (13.534) (18.784) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (13.560) (18.588) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (1.769) 103 

Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) (15.302) (18.681) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (15.329) (18.485) 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) 

Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (0,7977) (1,0934) 

Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (818) (7.632) 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
 

 
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013 αλήιζε ζε € 46.698 ρηι. έλαληη 

€ 40.250 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 16% πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ ηνπ «Λήζνο Ξάξνο» ην 
νπνίν παξειήθζε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 θαη ηνπ «Λήζνο Γήινο» ην νπνίν παξειήθζε ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 2012. 
 

Νη δεκίεο πξν θφξσλ ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 13.327 ρηι. έλαληη € 
18.747 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2012. Πεκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1.1-

30.9.2012 επηβαξχλζεθαλ θαηά € 6.950 ρηι.  απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ πινίνπ Nissos Paros ηεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ΕENITH MARITIME CORPORATION ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο 
ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. 

 
Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε € 818 ρηι. ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013 απφ € 7.632 ρηι. ηελ 

πεξίνδν 1.1-30.9.2012 αθελφο  ιφγσ  ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Νκίινπ θαη 
αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ Λαπηηιηαθνχ θιάδνπ.  

  
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηηο 

ρξήζεηο 2011 – 2012. 
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Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο     

ζε ρηι. € 31.12.2012 31.12.2011 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 121.316 97.393 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.685 3.287 

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2.301 3.625 

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 126.302 104.305 

Απνζέκαηα 9.128 11.409 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 25.041 30.453 
Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ***  37.323 43.312 

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 71.492 85.174 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 197.794 189.479 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 10.200 10.200 

Ινηπά ζηνηρεία  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 48.333 86.079 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 58.533 96.279 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (845) (656) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 57.688 95.623 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ     

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 44.058 0 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** 15.615 17.871 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 59.673 17.871 

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 21.211 22.940 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 59.222 53.045 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 80.433 75.985 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 140.106 93.856 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 197.794 189.479 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». 
**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο 
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». 
***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο» θαη 
―Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο».  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη 
έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

 
Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ 31.12.2012 αλήιζε ζε € 126.302 ρηι. 

έλαληη € 104.305 ρηι. ηελ 31.12.2011 ήηνη αχμεζε θαηά 21,1% πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 
απφθηεζε δχν δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ («Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο 

Γήινο») απφ ηελ «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο «Zenith Maritime 
Corporation» θαη «Bigal Shipping Corporation». 

 

Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ 31.12.2012 δηακνξθψζεθε ζε € 
25.041 ρηι. έλαληη € 30.453 ρηι. ηελ 31.12.2011 θαη παξνπζίαζε κείσζε θαηά 17,8%, ε νπνία 

νθείιεηαη θπξίσο  ζηε κείσζε ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ζε ηξάπεδεο θαη ηελ αχμεζε ησλ 
πξνβιέςεσλ απνκείσζεο.  

 

Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ 31.12.2012 αλήιζε ζε € 71.492 ρηι. έλαληη 
€ 85.174 ρηι. 5.174 ρηι. θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά € 3.880 ρηι. θαη ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά € 7.330 ρηι.  θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ θαηά € 2.280 ρηι. 
 

Ρν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 57.688 ρηι. ηελ 31.12.2012 

απφ € 95.623 ρηι. ηελ 31.12.2011 ήηνη πηψζε θαηά 39,25% ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο κε δεκίεο 
χςνπο  €37.082 ρηι. 
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Ρν ζχλνιν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ 31.12.2012 αλήιζε ζε € 44.058 ρηι. έλαληη 

κεδεληθνχ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ 31.12.2011. Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηε ζχλαςε 
καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Zenith Maritime Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ 
Δ.Δ.Ξ.Λ.» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Nήζνο Ξάξνο» θαη 

ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε 

ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Bigal Shipping Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ 
Δ.Δ.Ξ.Λ.»  γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο». Ρα 

δχν δάλεηα ζα απνπιεξσζνχλ ζε 40 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο κε κηα ηειηθή πιεξσκή 10,32 
εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ην 2022. Δπίζεο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ «Bigal Shipping 

Corporation» έρεη ζπλάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο» θαη έρεη εηζπξάμεη ην πνζφ ησλ 5.445.000,00 δνι. Ζ.Ξ.Α. σο 

ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ, θαηά ηε ρξήζε 2012, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» πξνέβε ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο  
€1.436 ρηι.  

 
Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην 2012 αλήιζε ζε € 80.433 ρηι. απφ € 

75.985 ρηι. ην 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,9% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 
 

Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα  επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηελ 
πεξίνδν 1.1- 30.9.2013. 

 
Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο     

ζε ρηι. € 30.9.2013 
31.12.2012 

(Αλακνξθσκέλε)* 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 112.800 121.316 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.277 2.685 

Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ**  1.788 2.300 

Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 116.865 126.300 

Απνζέκαηα 8.561 9.128 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 29.156 25.041 

Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ***  31.357 37.323 

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 69.074 71.492 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 185.939 197.792 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 10.200 10.200 

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 33.410 48.739 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 43.610 58.939 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (819) (845) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 42.791 58.093 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ     

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 40.785 44.058 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** 15.238 15.207 

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 56.022 59.266 

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 19.067 21.211 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** 68.058 59.222 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 87.126 80.433 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 143.148 139.699 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 185.939 197.792 
 
* Αλακνξθσκέλε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» ην νπνίν είρε ζαλ  
απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ «πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία», 
«Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε» θαη «Ίδηα θεθάιαηα» ηεο 31.12.2012 πνπ εκθαλίδνληαη  ζηηο δεκνζηεπκέλεο 
ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013. 
** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». 
*** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ»  πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο 
Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». 
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**** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο 
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». 
***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο 
Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο» θαη 
―Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο».  
*****Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 δηακνξθψζεθε 

ζε € 116.865 ρηι. έλαληη € 126.300 ρηι. ηελ 31.12.2012. Ζ πηψζε νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ 
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ην πξψην ελλεάκελν 2013 θαηά 7,0%, ήηνη ζε € 112.800 ρηι. 

απφ € 121.316 ρηι. θπξίσο ιφγσ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ δεκηψλ απφ πψιεζε παγίσλ θαζψο 

θαη ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ζε € 1.457 ρηι. ηελ 30.9.2013 απφ € 1.958 ρηι. 
ηελ 31.12.2012. 

 
Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 απμήζεθε 

θαηά 16,45% κε απνηέιεζκα λα αλέιζεη ζε € 29.156 ρηι. έλαληη € 25.041 ρηι. ηελ 31.12.2012  

θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Λαπηηιίαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο απφ € 360 ρηι. ζε € 4.046 

ρηι. 
 

Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 δηακνξθψζεθε ζε € 
69.074 ρηι. έλαληη € 71.492 ρηι. ην 2012, ήηνη πηψζε θαηά 3,4%, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπ θνλδπιίνπ «ινηπέο απαηηήζεηο» ζε € 5.518 ρηι. ηελ 30.9.2013 έλαληη € 7.471 

ρηι. ηελ 31.12.2012 θαη νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο γηα 
αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη θπξίσο πξνο ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ησλ πινίσλ, ηεο 

πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ απφ € 25.041 ρηι. ην 2012 ζε € 
29.156 ρηι. ην ελλεάκελν 2013 θαζψο θαη ηεο κείσζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απφ € 

29.008 ρηι. ην 2012 ζε € 25.315 ρηι. ην ελλεάκελν 2013. 

 
Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε  € 42.791 ρηι. ηελ πεξίνδν 

1.1.-30.9.2013 απφ € 58.093 ρηι. ηε ρξήζε 2012, ήηνη κεηαβνιή -26,3%, ε νπνία νθείιεηαη 
ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ  1.1 – 30.09.2013 ηα νπνία εκθάληζαλ δεκηά πνζνχ 

€ 15.303 ρηι. 

 
Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην ελλεάκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε € 87.126 

ρηι. απφ € 80.433 ρηι. ην 2012. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 
βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζε € 58.780 ρηι. ηελ 30.9.2013 απφ € 53.641 ρηι. 

ηελ 31.12.2012 θαη ζηελ άλνδν ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε € 8.105 ρηι. 
ηελ 30.9.2013 έλαληη € 4.316 ρηι. ηελ 31.12.2012 

 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηηο ρξήζεηο 
2011 – 2012. 

 
Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 
1.1-

31.12.2012 
1.1-

31.12.2011 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (6.771) (5.400) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (48.160) (114) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ) 50.637 12.487 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (4.295) 6.973 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 36.340 27.698 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 29.008 36.340 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
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Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη 
έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Ζ θαζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηε ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθε ζε 

€ 4.295 ρηι. έλαληη αχμεζεο € 6.973 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2011. 
 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο γηα ην 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε € 29.008 
ρηι. έλαληη € 36.340 ρηι. γηα ην 2011 ήηνη πηψζε θαηά 20,2%. 

 

Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ πεξίνδν 
1.1- 30.9.2013. 

 
Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 
1.1-

30.9.2013 
1.1-

30.9.2012 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (4.082) (5.144) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 1.020 (48.546) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ) 2.723 47.736 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (339) (5.954) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 29.008 36.340 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25.315 30.229 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Ζ θαζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 
δηακνξθψζεθε ζε € 339 ρηι. έλαληη κείσζεο € 5.954 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9. 2012. 

 
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.09.2013 δηακνξθψζεθαλ ζε € 

25.315 ρηι. έλαληη € 30.229 ρηι. ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2012 ήηνη πηψζε θαηά 16,3%. 
 

 

3.3 Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο 
 

 
Ν έιεγρνο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο 2011-

2012 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θ. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  (Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 13671) ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο GRANT THORTON A.E (δηεχζπλζε Εεθχξνπ 56, 17584, Ξαιαηφ Φάιεξν). 
 

Νπδείο απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο έρεη παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο (ρξήζεηο 2011-2012).  

 
Νη εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012, κε εκεξνκελίεο 30.03.2012 θαη  

28.03.2013 αληηζηνίρσο, καδί κε ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο θαη ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη 

ζπλαξηήζεη απηψλ, βξίζθνληαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζηελ πεξεζία 
Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ, ζηελ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκ. Φαιεξέσο 2, 18547, 

Ξεηξαηάο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε http://www.kathimerini.gr θαζψο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  
 

Άιιεο πιεξνθνξίεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο, πιελ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 
δηαζέζηκεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζή ηεο, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ παξφληνο 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

 
 

http://www.kathimerini.gr/
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3.3.1 Δθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012 
 
Δθζέζεηο Διέγρνπ ηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 
Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη απηνχζηεο νη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Νξθσηνχ 

Διεγθηή-Ινγηζηή, φπσο πξνέξρνληαη απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο, Ινγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ 
Σξήζεο, Ξίλαθαο Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ) ηεο Δηαηξείαο 

ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ηελ 31.12.2011 θαη 31.12.2012 αληίζηνηρα,  νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ 
βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.). Νη ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ αληίζηνηρα κε ηελ απφ 29.03.2012 απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαη 
κε ηελ απφ 26.07.2012 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαζψο θαη κε ηελ απφ 

28.03.2013 απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαη κε ηελ απφ 26.06.2013 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο. 
 

 
Σξήζε 2011 

 

Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζηα ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 
ινγηζηή θ. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  (Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 13671), επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2011. Ζ ελ ιφγσ 
Έθζεζε Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – 

ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 
 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ, νη νπνίεο 
απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.  

 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

  
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε 

λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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 εηαηξηθέο θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη 
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ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ 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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  
 

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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 
2190/1920.  

 
Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2012 

O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

Πσηήξεο Α. Θσλζηαληίλνπ 
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 13671 

 
 

Σξήζε 2012 
 

Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη απηνχζηα ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή θ. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  (Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 13671), επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ 
θαη 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 Δηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – 
ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

 
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 
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πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε 
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 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 εηαηξηθέο θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ 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 εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ 

απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  
 

Έκθαζε Θέκαηνο  

 
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 7.1.γ. ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ην ζέκα φηη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ 
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ, ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ € 8,94 εθαη., κε απνηέιεζκα 
λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Δπίζεο ζηελ ίδηα επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη θαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε 
κε ην ζέκα απηφ.  
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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 εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920.  
 

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2013 

O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
Πσηήξεο Α. Θσλζηαληίλνπ 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 13671 
 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ε ζεκείσζε 7.1.γ. ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2012: 

 
 

Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο 
Θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Νκίινπ ππεξέβαηλε ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ θαηά ην 
πνζφ ησλ € 8,94 εθ.  

 

Ν Όκηινο δηαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ επαξθείο δηαζέζηκεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ψζηε λα 
είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ρα θεθάιαηα γηα 

ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ έλα επαξθέο πνζφ 
δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ.  

 

Ζ Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα 
πηζησηηθά ηεο φξηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κε λέα ηξαπεδηθά θεθάιαηα. Νη 

ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ εμππεξεηνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζπζηεκαηηθά θαη 
εκπξφζεζκα. 

 

Δπί πιένλ ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 
έληππα φζν θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο 

κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζηηο 
δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ.  

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ρξήζε 2012 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ δηαθνπή θάπνησλ έλζεησλ 
εληχπσλ ηεο εθεκεξίδαο, πεξηφξηζε ηηο ζειίδεο ησλ έλζεησλ πεξηνδηθψλ ηεο εθεκεξίδαο, 

δηαρεηξίζηεθε κε απζηεξφηεξα θξηηήξηα ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηεο εθεκεξίδαο κε 
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλάισζεο πξψησλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιψλ. Ππλέρηζε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο θαη απφ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2012 πξνρψξεζε ζε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 10% θαη 
15% αλάινγα κε ην χςνο ηνπ κηζζνχ. Δπίζεο ζπλέρηζε ην πξφγξακκα απνρσξήζεσλ 

θαηαβάιινληαο παξάιιεια ηηο λφκηκεο απνδεκηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο. Δπίζεο πξφηεηλε 
εζεινπζία έμνδν ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηαβάιινληαο πξφζζεηε απνδεκίσζε 6 

κεληαίσλ κηζζψλ, πέξαλ ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο, ε νπνία ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ 
κεληαίν κηζζφ πξηλ ηελ κείσζε ηνπ Απξηιίνπ 2012 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

74 ηνπ Λ.3863/2010. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν Όκηινο εμνηθνλφκεζε ζε εηήζηα βάζε πνζνζηηαία 

κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαηά πεξίπνπ 30%. Ρέινο πεξηφξηζε ην θφζηνο ησλ 
ακνηβψλ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ θσηνγξάθσλ ησλ έλζεησλ πεξηνδηθψλ ηεο εθεκεξίδαο.  
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Πηνλ Λαπηηιηαθφ ηνκέα ε παξαιαβή ησλ δχν λεφηεπθησλ πινίσλ θαη ε παξάιιειε λαχισζε 

ηνπο ζα απνθέξεη επηπιένλ αχμεζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ξεπζηφηεηα 
ηνπ Νκίινπ. 

 
Ζ επίδξαζε απφ ηηο αλσηέξσ πξνζαξκνγέο ζα απνηππσζεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο επφκελεο 

ρξήζεο, απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην θεθάιαην θίλεζεο (Πρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο βιέπε ελφηεηα 4.1 «Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα Θεθαιαίνπ Θίλεζεο»).    
 

 
3.4 Φνξνινγηθνί Έιεγρνη   

 
Γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε νη αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΔΙΔΘΡΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ 

Δπσλπκία Δηαηξείαο % Ππκκεηνρήο Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. Κεηξηθή 2013 1 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 100% 2010, 2013 2 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 2010, 2013 2 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. 100% 
2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2013 7 

ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ - 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ. 50% 2010, 2013 2 

Α.Ρ.Δ. ΔΟΓΥΛ 100% 2010, 2013 2 

MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 50% 2010, 2013 2 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, ηφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 ηνπ Λ.2238/1994 ειέγρζεθαλ θνξνινγηθά απφ Νξθσηνχο Διεγθηέο 

Ινγηζηέο θαη έιαβαλ Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε. Νη 
θνξνινγηθνί έιεγρνη δελ πξνζέζεζαλ λέεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ λα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. Πεκεηψλεηαη φηη, κία 

ρξήζε ζεσξείηαη πεξαησκέλε φηαλ  ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
ΞΝΙ. 1159 / 2011. 

 
Κε ηελ ππ. αξηζκ. 651/1/1118 (18.12.2012) εληνιή ειέγρνπ, δηεμήρζε ν ηαθηηθφο 

θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» γηα ηηο ρξήζεηο 1.1.2006 

– 31.12.2010, κε αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, ηνλ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ, ηνλ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο 

Αμίαο θαη ηνπο ινηπνχο θφξνπο/ηέιε θαη εηζθνξέο ν νπνίνο νινθιεξψζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 
2013 κε ηα ζηνηρεία λα θξίλνληαη αθξηβή, εηιηθξηλή θαη νξηζηηθά. Απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ 

πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 407.974,00. Ζ Δηαηξεία είρε 
ζρεκαηίζεη ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξφβιεςε πνζνχ € 79.759,20 κε ζπλέπεηα ην έμνδν 

θφξνπ θαη ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηεο πεξηφδνπ 01.01-30.09.2013 λα 

επηβαξπλζνχλ κε ην πνζφ ησλ € 328.214,80. Πηνλ αθφινπζν πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ Ραθηηθνχ Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ γηα ηηο ρξήζεηο 2006 – 2010: 
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Απνηειέζκαηα Ραθηηθνύ Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ (ζε  ρηι. €)  

 
Γηαρεηξηζηηθέο Σξήζεηο 

Φφξνη 
1.1.2006- 

31.12.2006 
1.1.2007- 

31.12.2007 
1.1.2008- 

31.12.2008 
1.1.2009- 

31.12.2009 
1.1.2010- 

31.12.2010 

Φφξν εηζνδήκαηνο   408       

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο           

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο           

Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη           

Ρέιε ραξηνζήκνπ           

Ππλνιηθή θνξνινγηθή 
επηβάξπλζε 0 408 0 0 0 
Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Ρν παξαπάλσ πνζφ θαηαβιήζεθε θαηά ην 1/5 εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην 
άξζξν 24 ηνπ Λ.2523/1997, ην ππφινηπν έρεη δηαθαλνληζηεί ζε 36 ηζφπνζεο δφζεηο θαη ε 

πξψηε δφζε έρεη θαηαβιεζεί ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013. 

 
Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηήζεθαλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ 1.1 – 30.09.2013.  
 

 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.: Έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2009, 
θαζψο ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2010 πξνρψξεζε ζε πεξαίσζε ησλ ρξήζεσλ 2007 - 2009 

βάζεη ηνπ Λ.3888/2010. Ν ζπλνιηθφο θφξνο πεξαίσζεο αλήιζε ζε € 59.930,49 θαη 

βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010. Ν θφξνο πεξαίσζεο θαηαβιήζεθε ζε 
δφζεηο θαη εμνθιήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2012. Ξαξακέλεη αλέιεγθηε ε ρξήζε 2010 

φπσο θαη ε ηξέρνπζα ρξήζε 2013. Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ινγηζηηθέο 
δηαθνξέο ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ ζα επηβαξπλζνχλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. 

 ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ- ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ.: Έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 
2009, θαζψο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 πξνρψξεζε ζε πεξαίσζε ησλ ρξήζεσλ 2007-

2009 βάζεη ηνπ Λ.3888/2010. Ν ζπλνιηθφο θφξνο πεξαίσζεο αλήιζε ζε € 28.361,39 
θαη βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010. Ν θφξνο πεξαίσζεο θαηαβιήζεθε ζε 

δφζεηο θαη εμνθιήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2012. Ξαξακέλεη αλέιεγθηε ε ρξήζε 2010 

φπσο θαη ε ηξέρνπζα ρξήζε 2013. Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ινγηζηηθέο 
δηαθνξέο ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ ζα επηβαξπλζνχλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. 
 ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.: Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 82 παξαγξ.5 ηνπ Λ.2238/1994 έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ Νξθσηνχο 
Διεγθηέο Ινγηζηέο θαη έιαβε Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο ρσξίο 

επηθχιαμε. Ρν θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ Δ.Δ.Ξ.Λ. θαη ηηο πινηνθηήηξηεο 

εηαηξείεο ζηηο νπνίεο έρεη επελδχζεη θαζνξίδεηαη απφ : 
 

α) Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ.2843/2000 φπσο ηζρχεη ζε 
θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ απφ ην Λ.2992/2002, φπνπ 

νξίδεηαη φηη :  

 
Ρν εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ ηελ Δ.Δ.Ξ.Λ.  θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ εμ‘ απηήο 

νη κέηνρνη, είηε ππφ ηε κνξθή κεξηζκάησλ είηε ππφ ηε κνξθή δηαλνκψλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
ηεο ππεξαμίαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε άκεζν ή έκκεζν θφξν, εηζθνξά ή θξάηεζε. Θάζε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηψληαη απφ ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο 
ζηηο νπνίεο έρεη επελδχζεη ε Δ.Δ.Ξ.Λ.  εμαληιείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 27/1975 

θαη 29/1975, φπσο ηζρχνπλ, θαη ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ ζηελ ζεκείσζε γ. 

 
β) Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ.2843/2000 φπσο ηζρχεη ζε 

θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ απφ ηνλ Λ.2992/2002, φπνπ 
νξίδεηαη φηη : 
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Ζ Δ.Δ.Ξ.Λ. απαιιάζζεηαη αληηθεηκεληθψο ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ, θαζψο επίζεο θαη παληφο 
θφξνπ, εηζθνξάο ή δηθαηψκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηβαξχλζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ηξίηνπ επί ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Ζ πξάμε ζχζηαζεο ή ιχζεο ηεο Δ.Δ.Ξ.Λ.  θαη ε πξνο απηήλ 
κεηαβίβαζε θάζε εηζθνξάο εηο είδνο ή αχμεζε θεθαιαίνπ, νη εθδηδφκελεο απφ απηήλ κεηνρέο, 

θαζψο θαη ε απφθηεζε απφ απηήλ κεηνρψλ πινηνθηεηξηψλ ή δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ 

απαιιάζζνληαη παληφο ελ γέλεη άκεζνπ ή έκκεζνπ θφξνπ , πεξηιακβαλνκέλνπ ελδεηθηηθψο 
ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο, ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ, θαζψο θαη παληφο ηέινπο, 

εηζθνξάο, δηθαηψκαηνο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηβαξχλζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη γεληθά ηξίησλ. Δηδηθά γηα ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο επί ηεο 

ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εηζθνξά ζε είδνο πξνο ηελ Δ.Δ.Ξ.Λ. ή θαηά ηελ ιχζε 
απηήο, ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 25 θαη 26 ηνπ Λ.27/1975 

απαιιαγέο. Απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν θιεξνλνκηάο νη θιεξνλφκνη ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δ.Δ.Ξ.Λ. 
 

γ) Φφξνο Δηζνδήκαηνο πινηνθηεηξηψλ 
 

Ρν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ πινία κε ειιεληθή ζεκαία 

δηέπεηαη απφ ηνλ Λ.27/75. Ν λφκνο απηφο έρεη απμεκέλε ηππηθή ηζρχ (αξζξ. 107 παξ. 1 εδ. 
β΄) θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε θνηλφ λφκν. Ν θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ θαη ε θαηαβνιή ηνπ εμαληιεί θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ 
πινηνθηήηε θαη ησλ κεηφρσλ ηνπ (κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ) απφ θφξν εηζνδήκαηνο. Ν 

θφξνο ππνινγίδεηαη ζε εθαηνζηά ηνπ δνιαξίνπ αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη  αλάινγα 
κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. 

 

 ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΟΓΥΛ: Έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 
2009, θαζψο ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2010 πξνρψξεζε ζε πεξαίσζε ησλ ρξήζεσλ 2007 - 

2009 βάζεη ηνπ Λ.3888/2010. Ν ζπλνιηθφο θφξνο πεξαίσζεο αλήιζε ζε € 13.463,01 
θαη βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010. Ν θφξνο πεξαίσζεο θαηαβιήζεθε ζε 

δφζεηο θαη εμνθιήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011. Ξαξακέλεη αλέιεγθηε ε ρξήζε 2010 

φπσο θαη ε ηξέρνπζα ρξήζε 2013. Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ινγηζηηθέο 
δηαθνξέο ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ ζα επηβαξπλζνχλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. 
 ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ- ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ.: Έρεη ειεγρζεί 

θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2009, θαζψο ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2010 πξνρψξεζε ζε 

πεξαίσζε ησλ ρξήζεσλ 2007 - 2009 βάζεη ηνπ Λ.3888/2010. Ν ζπλνιηθφο θφξνο 
πεξαίσζεο αλήιζε ζε € 29.075,71 θαη βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010. Ν 

θφξνο πεξαίσζεο θαηαβιήζεθε ζε δφζεηο θαη εμνθιήζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2012. 
Ξαξακέλεη αλέιεγθηε ε ρξήζε 2010 φπσο θαη ε ηξέρνπζα ρξήζε 2013. Ζ εηαηξεία 

εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν 
θαη δελ ζα επηβαξπλζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

 MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ.: Έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2009 βάζεη ηνπ 

Λ.3888/2010 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. Ν ζπλνιηθφο θφξνο πεξαίσζεο αλήιζε ζε € 
18.091,32 θαη βάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011. Ν θφξνο πεξαίσζεο 

θαηαβιήζεθε εθάπαμ. Ξαξακέλεη αλέιεγθηε ε ρξήζε 2010 φπσο θαη ε ηξέρνπζα 
ρξήζε 2013. Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ ινγηζηηθέο δηαθνξέο ζε 

ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ ζα επηβαξπλζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

 
Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ν Όκηινο δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ζηηο 

ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013. 
 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, βαζηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ηαθηηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, εθηηκά φηη ηπρφλ απνηειέζκαηα 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ, δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ 
πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
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3.5 Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο 

 
 Νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «Ζ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» γηα ηε ρξήζε 2011 είλαη, καδί κε ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ειέγρνπ 
δηαζέζηκα ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Ξεηξαηά, επί ηεο νδνχ Δζλάξρνπ 

Καθαξίνπ & Γεκ. Φαιεξέσο 2, ΡΘ:18547 θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο  

http://www.kathimerini.gr  
 Νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «Ζ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.»  γηα ηε ρξήζε 2012 είλαη, καδί κε ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ειέγρνπ 
δηαζέζηκα ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Ξεηξαηά, επί ηεο νδνχ Δζλάξρνπ 

Καθαξίνπ & Γεκ. Φαιεξέσο 2, ΡΘ:18547 θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο  
http://www.kathimerini.gr   

 Νη ελδηάκεζεο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «Ζ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ 
Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 

είλαη δηαζέζηκα ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ζην Γήκν Ξεηξαηά, επί ηεο νδνχ Δζλάξρνπ 
Καθαξίνπ & Γεκ. Φαιεξέσο 2, ΡΘ:18547 θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο  

http://www.kathimerini.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 Έγγξαθα 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 Ξεηξαηά, επί ηεο νδνχ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ & Γεκ. 

Φαιεξέσο 2, ΡΘ:18547, δχλαηαη λα δηελεξγεζεί έιεγρνο: 

 
 Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 9.01.2014 πνπ απνθάζηζε ηελ 
παξνχζα Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ.  

 Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 

31.12.2011 θαη ηελ 31.12.2012.  
 Ρν απφ 19.02.2014 Ξξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ νξίδεη ηελ ηηκή θαη ηε 

δηαδηθαζία άζθεζεο εγγξαθψλ θαη πξνεγγξαθψλ. 

http://www.kathimerini.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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3.7 Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν   

 
3.7.1 Πύληνκν Ηζηνξηθό  

 
 

Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε ηελ ππ‘ αξηζκ. 8612/28-11-1988 πξάμε (ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ‘ αξηζκ.  34651/8-12-1988  απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελψλ θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 18435/01/Β/88/659. Ζ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαρψξεζεο ζχζηαζεο δεκνζηεχζεθε ζην ππ‘ αξηζκ. 3645/15-12-1988 ΦΔΘ 
(η. ΑΔ & ΔΞΔ). 

 
Ζ αξρηθή επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ήηαλ «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ 

ΔΛΡΞΥΛ» αιιά ηξνπνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα επσλπκία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» κε ηελ απφ 23-3-1989 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

(ΦΔΘ 863/18.5.1989). Πηελ αγγιηθή γιψζζα ε επσλπκία είλαη  «KATHIMERINI PUBLISHING 
SA» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «KATHIMERINI SA». 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο έρεη νξηζηεί ζε 50 έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο ζην Κεηξψν 
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Γήκν Ξεηξαηψο, Νδφο Δζλάξρνπ Καθαξίνπ 

θαη Γεκεηξίνπ Φαιήξεσο 2, Λέν Φάιεξν.  
 

Ζ Δηαηξεία είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία ελφο Νκίινπ εηαηξεηψλ, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 
εθδνηηθφ θαη εθηππσηηθφ ηνκέα, ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο 

αθηλήησλ. 

 
Ρα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ κέρξη ζήκεξα 

είλαη ηα εμήο: 
 

Ρν έηνο 1998 ζηε ζέζε Θαξειιά ζην Θνξσπί δεκηνπξγείηαη εθηππσηηθή κνλάδα ζε ηδηφθηεην 

νηθφπεδν φπνπ γίλεηαη ε εθηχπσζε ηεο εθεκεξίδαο θαη ησλ ελζέησλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο 
επίζεο θαη ε εθηχπσζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηξίησλ. 

 
Ρν έηνο 1998 ε Δηαηξεία ηδξχεη καδί κε ηελ « INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE SA» ηελ 

«INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE- ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ». 

Πθνπφο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ε πξνψζεζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εληχπσλ 
πεξηνδηθψλ θαη θπιιαδίσλ. Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη  ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία κε πνζνζηφ 50%. 

 
Δπίζεο ην έηνο 1998 ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο «ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΛΝΚΥΛ» ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηε δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά εγγξάθσλ, αμηψλ, 
ρξεκαηαπνζηνιψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ Δηαηξεία είλαη 

ζήκεξα θπξία 200 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο άλσ εηαηξείαο (πνζνζηφ 20%) ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 
 

Ρν έηνο 1999 ζπκκεηέρεη ζηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ 
ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ - ΔΟΥΞΖ» (δηαθξηηηθφο ηίηινο 

«ΔΟΥΞΖ ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΡΞΝ ΑΔ)» (πνζνζηφ 22%), καδί κε ηηο εηαηξείεο 

«ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ Ρχπνο, Οαδηφθσλν, Ρειεφξαζε», «ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ HACHETTE 
RIZZOLI ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ», «ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ» , «ΞΖΓΑΠΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ ΑΔ» , «ΗΓΟΚΑ ΡΞΝ ΑΛΥΛΚΝΠ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ», «ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΡΔΟΕΝΞΝΙΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», 

«ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ». Ζ άλσ εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ δηαλνκή ηνπ 
εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ. Κεηά απφ αγνξά 930 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ απφ ηελ 

εηαηξεία «ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ Ρχπνο» ηελ 13/02/2012  ε Δηαηξεία θαηέρεη ζήκεξα 

πνζνζηφ 26,30% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ άλσ εηαηξεία «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ - ΔΟΥΞΖ». 
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Ρν έηνο 2000 ε Δηαηξεία εμαγνξάδεη ην 100% ηεο εηαηξείαο «ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 

ΔΟΓΥΛ» (αξρηθή επσλπκία «Ρερληθή Δηαηξεία Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο ΑΔ») απφ ηνπο 
κνλαδηθνχο κεηφρνπο i) Αξηζηείδε Αιαθνχδν (πψιεζε 2.190.000 κεηνρψλ) θαη ii) Βαζηιηθή 

Γνχκα (πψιεζε 1 κεηνρήο). 
 

Πθνπφο ηεο είλαη νη νηθνδνκηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, γεληθψο, θαη ε εθκεηάιιεπζε 

ηερληθψλ έξγσλ πάζεο θχζεσο, ε άζθεζε πάζεο ζπλαθνχο πξνο ηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, ε 
κε νπνηαδήπνηε ηξφπν ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο κε νκνεηδείο ζθνπνχο θαη ελ γέλεη ε άζθεζε 

ζπλαθψλ εξγαζηψλ. 
 

Απφ ην έηνο 2000 ε Δηαηξεία είλαη ε απνθιεηζηηθή θπξία ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο 
«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ε νπνία ζπζηάζεθε  ην 1996 κε αξρηθή 

επσλπκία «ΓEΠIΠ ANΥNYMH ETAIPIA – EKΓOTIKH – PAΓIOΦΥNIKH – ΞAPAΓΥΓHΠ 

ΞPOΓPAMMATΥN» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν: «ΓEΠIΠ A.E.»  ηηο νπνίεο απέθηεζε απφ ηνπο 
ηφηε κεηφρνπο θ.θ. Θαιαζζηλφ θαη Αιαθνχδν. Ρν 2005 ε εηαηξεία άιιαμε επσλπκία ζε 

«ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ»  κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΡΞΔΠ 
ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.». Ζ ζεκεξηλή επσλπκία ηεο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» απνθαζίζζεθε ηνλ Ηνχλην  2011.  

Πθνπφο ηεο είλαη ε επηκέιεηα εθδφζεσλ πεξηνδηθψλ θαη εληχπσλ ελ γέλεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. 

 
Ρν έηνο 2000 ζπζηήλεηαη ε εηαηξεία «ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ 

ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ.» απφ ηνπο  
α. «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ- ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» (πνζνζηφ 

25%),  

β. «ΑΟΓΝΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΥΛ, ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΥΠ 
ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ» 

 γ. «ΞΑΞΑΠΥΡΖΟΗΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΔΜΑΓΥΓΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ – 
ΓΗΔΘΛΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΒΗΒΙΗΝΞΥΙΔΗΝ»   

δ. «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 

ΡΞΝ-ΔΟΥΞΖ».  
 

Ζ εηαηξεία έρεη σο ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εθκεηάιιεπζε θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο 
(θφξσλ θαη δαζκψλ πιεξσκέλσλ) ηχπνπ (press), βηβιίσλ , πεξηνδηθψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ, 

ηαμηδησηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εηδψλ ζην ρψξν ηνπ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ.  

 
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη άκεζα ην 25% θαη έκκεζα ην 6,20 % ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ζηε κέηνρν εηαηξεία «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ-ΔΟΥΞΖ». 

 
Ρνλ Κάξηην ηνπ  2000 εηζέξρεηαη ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Ρν έηνο 2001, ε Δηαηξεία εμαγνξάδεη ην 51% ηεο εηαηξείαο «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – ΔΜΞΙΝΟΔΟ 
Α.Δ.Δ.Δ.Δ.» , ε νπνία ζπζηάζεθε  ην 2001. 

  
Δλ ζπλερεία ε Δηαηξεία έγηλε ε κφλε κέηνρνο (100%) ησλ είθνζη  ρηιηάδσλ (20.000) κεηνρψλ 

ηεο εηαηξείαο «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ–ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ.» κε ηηο αθφινπζεο Ππκβάζεηο 

Κεηαβίβαζεο κεηνρψλ απφ ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο θαη δε: 
 

α. Γπλάκεη ηεο απφ  28.12.2006 Πχκβαζεο Κεηαβίβαζεο Κεηνρψλ ε «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ- 
ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» αγφξαζε  απφ ηελ κέηνρν 

εηαηξεία «ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖ & ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΥΛ 
ΡΔΣΛΥΛ ΒΗΒΙΗΝΠΛΔΟΓΑΡΗΘΖ» ηηο 6.330 νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ θαηείρε ζηελ άλσ 

εηαηξεία «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ.»  

β. Γπλάκεη ηεο απφ  21.09.2011 Πχκβαζεο Κεηαβίβαζεο Κεηνρψλ ε «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ- 
ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» αγφξαζε ηηο 1.470 νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο ηνπ κεηφρνπ θ.Ησάλλε Ρζεβξέλε. 
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γ Δπίζεο δπλάκεη ηεο απφ 21.09.2011 Πχκβαζεο Κεηαβίβαζεο Κεηνρψλ «Ζ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ- ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» αγφξαζε θαη 
ηηο 2000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο κεηφρνπ εηαηξείαο «ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ 

ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖ &ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΒΗΒΙΗΝΠΛΔΟΓΑΡΗΘΖ». 
 

Πθνπφο ηεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη πξαθηφξεπζε πξνο ηα βηβιηνπσιεία, ε εκπνξία βηβιίσλ θαη 

εληχπσλ  θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε επηκέιεηα παξαγσγήο έληππσλ εθδφζεσλ. 
 

Ρν έηνο 2002 ε Δηαηξεία ηδξχεη καδί κε ηνπο θ.θ. Ρξηάληε Ρξηαληφπνπιν θαη Σξηζηνξθέα 
Ρξηαληφπνπιν ηελ εηαηξεία «MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»  Ζ ζπκκεηνρή ηεο  

Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50%. Πηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, κεηαμχ άιισλ, 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, εηδηθψλ εθεκεξίδσλ θαη 

θάζε είδνπο εληχπνπ γεληθνχ ή εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 
Ρν έηνο 2002 ηδξχζεθε κε κεηαηξνπή αλψλπκεο εηαηξείαο ζε εηαηξεία επελδχζεσλ ζηελ 

πνληνπφξν λαπηηιία ε εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ  ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ 
ΛΑΡΗΙΗΑ» ("ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΔΞΛ") ε νπνία έιαβε ηε λνκηθή ηεο κνξθή ζηηο 10.09.2002  απφ 

ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο «ΛΖΠΝΠ ΛΑΜΝΠ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ζε εηαηξεία 

Δπελδχζεσλ ζηελ Ξνληνπφξν Λαπηηιία, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ν λ. 2843/2000 , φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί απφ ην λ. 2992/2002, ην λ. 3371/2005 θαη ην λ. 3556/2007 φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ. Ζ εηαηξεία «ΛΖΠΝΠ ΛΑΜΝΠ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» εμαγνξάζηεθε απφ 
ηελ Δηαηξεία ηνλ Απξίιην ηνπ 2001. 

 
Ρν έηνο 2002, ε Δηαηξεία  ζπκκεηέρεη θαηά 30% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

«ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΡΑΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ», ε νπνία φκσο ιχζεθε κε ηελ  

απφ 23.2.2012 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη ηελ  ππ. αξηζ. 
4382/24.2.2012 πξάμε ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο Ξαλαγηψηαο Γξίδε.  

  
Δπίζεο ην έηνο 2008 ε Δηαηξεία καδί κε ηελ θππξηαθή εηαηξεία «Λ.Γ.Γ. ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ 

ΙΡΓ»  ζπζηήλνπλ ηελ εηαηξεία «KATHIMERINI, POLITIKI, OIKONOMIKI EFIMΔRIDA EKDOSH 

LTD» (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εθάζηεο εηαηξείαο 50%). Ζ εηαηξεία εδξεχεη επί ηεο νδνχ Λίθνπ 
Θξαληδηψηε 7ε, Έγθσκε, Ιεπθσζία Θχπξνπ. Ζ άλσ Θππξηαθή εηαηξεία έρεη αλαιάβεη ηε 

ζχληαμε, επηκέιεηα θαη έθδνζε θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδαο ε νπνία  θέξεη ηνλ ηίηιν «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, Θππξηαθή Ξνιηηηθή θαη Νηθνλνκηθή Δθεκεξίδα» (ε «ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ»), θαη 

θπθινθνξεί ζηελ Θχπξν κε χιε ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ», ηελ νπνία 

εθδίδεη ζηελ Διιάδα ε κέηνρνο εηαηξεία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ 
ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ», καδί κε άξζξα απφ θχπξηνπο δεκνζηνγξάθνπο.  

 
 

Δληφο ηνπ α‘ ηξηκήλνπ  ηνπ 2011 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ 
ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ» πξνέβε ζηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ «ΥΘΔΑΛΗΠ» ηεο 

Λαπηηιηαθήο ηεο εηαηξείαο «SEA SHELL ENTERPRISES LTD». 

 
Ρν έηνο 2012 ε άλσ ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ 

ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ», πινπνηψληαο ην πξφγξακκα αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ηεο, παξέιαβε 
κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο δχν (2)  δεμακελφπινηα, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα λαππεγεία 

«SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD» ηεο Λνηίνπ Θνξέαο.  

 
Δηδηθφηεξα ε εηαηξεία «ΕENITH MARITIME CORPORATION» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο 

«ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ» παξέιαβε ην 
δεμακελφπινην κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ κε ηελ νλνκαζία «Λήζνο Ξάξνο» βάξνπο 

115.000 ηφλσλ (DWT) λενινγεκέλν ζηελ Διιάδα ζηηο 29.6.2012 θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 
«BIGAL SHIPPING CORPORATION» παξέιαβε ην δεμακελφπινην κεηαθνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ κε ηελ νλνκαζία «Λήζνο Γήινο» βάξνπο 115.000 ηφλσλ (DWT), λενινγεκέλν 

ζηελ Διιάδα ζηηο 31.8.2012.  
 

Κε ηελ απφ 31.05.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ θαη ε εηζθνξά ηνπ ζηελ θαηά 
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πνζνζηφ 100%  ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ.» (πξψελ «ΔΛΡΞΔΠ 

ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 - 5 
ηνπ Λ. 2166/1993, ηνπ ΘΛ. 2190/1920 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, σο ηζρχνπλ. Ζ 

απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εκεξνκελία αλαθνξάο  ηελ Ινγηζηηθή Θαηάζηαζε 
Απφζρηζεο ηεο 30.06.2011. Δπίζεο, κε ηελ απφ 01.06.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ.» απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνξξφθεζεο ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ απφ ηελ «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ», ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 - 5 ηνπ Λ. 2166/1993 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο 

λνκνζεζίαο, σο ηζρχνπλ. Ζ απφζρηζε ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» θαη ε απνξξφθεζή ηνπ απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία 

«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» εγθξίζεθε απφ ηελ 21.12.2011 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε 
ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο  θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 31.12.2011 κε ηελ θαηαρψξεζε ζην 

αξκφδην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ππ‘ αξηζκ. 11162/31.12.2011 εγθξηηηθήο απφθαζεο 

ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ξεηξαηά (ΦΔΘ 64/5.1.2012). 
 

Κε ηελ απφ 9.1.2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο, 
απνθαζίζηεθε ε Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 9.000.000 κε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε 27.200.000 λέσλ θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ 

κεηνρψλ κε δηθαηψκα πξνηίκεζεο ππέξ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ κε αλαινγία νθηψ (8) λέεο 
κεηνρέο γηα θάζε κία (1) πθηζηάκελε κεηνρή.     

 
 

3.7.2 Δπελδύζεηο  
 

3.7.2.1 Δπελδχζεηο Σξήζεσλ 2011 – 2012 θαη Ξεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 
 
Δπελδχζεηο ζε πάγηα 

 
Νη επελδχζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 θαη ηελ πεξίνδν 1.1- 30.9.2013 ζε 

αζψκαηα θαη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη αθνινχζσο:  
 
 

Δπελδύζεηο 

ζε ρηι. € 2011 2012 30.09.2013 

Δλζώκαηα πάγηα       

Νηθφπεδα & θηίξηα 159 68                      2 

Κεηαθνξηθά Κέζα θαη ινηπφο κερ. εμνπιηζκφο  53 518 254 

Ξινία 14.194 49.283 0 

Έπηπια & Ινηπφο Δμνπιηζκφο 190 69 31 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ Δθηέιεζε  0 0 38 

Πύλνιν Δλζώκαησλ παγίσλ 14.597 49.938 324 

Αζώκαηα Ξάγηα    

Software 419 389 31 

Γηθαηψκαηα 0 0 0 

Πύλνιν Αζώκαησλ Ξαγίσλ 419 389 31 

Πύλνιν Ξάγηνπ Δλεξγεηηθνύ 15.016 50.327 355 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011)  νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη 
έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ 
Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Νη αγνξέο ζε ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηελ 30.9.2013 αλήιζαλ ζε € 324 ρηι. , 
ηελ 31.12.2012 αλήιζαλ ζε € 49.938 ρηι. θαη ηελ 31.12.2011 αλήιζαλ ζε € 14.597ρηι. 

 

Νη επελδχζεηο ζε πινία αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή δχν  δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο αξγνχ 
πεηξειαίνπ, ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» ζηα λαππεγεία "SAMSUNG 

HEAVY INDUSTRIES CO LTD" ηεο Λνηίνπ Θνξέαο. Ζ παξαιαβή ηνπ πξψηνπ πινίνπ πνπ θέξεη 
ηελ νλνκαζία «Λήζνο Ξάξνο» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 ελψ απηή ηνπ 
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δεχηεξνπ πινίνπ κε νλνκαζία «Λήζνο Γήινο» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 Απγνχζηνπ 2012. 

Ρν πνζφ ηεο επέλδπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλνιηθά αλήιζε ζε € 88,55 εθαη. εθ ησλ 
νπνίσλ € 25,08 εθαη. επελδχζεθαλ ην 2010, ην 2011 επελδχζεθαλ € 14,19 εθαη. θαη ηέινο € 

49,28 εθαη.  επελδχζεθαλ ην 2012. Ξαξάιιεια ε απνηίκεζε ησλ παξαιεθζέλησλ πινίσλ ηελ 
31.12.2012, θαηέγξαςε ππνηίκεζε πνζνχ € 20,66 εθαη.  πξνθαιψληαο αληίζηνηρε κείσζε ζην 

θνλδχιη ησλ Δλζψκαησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ. 

 
Νη αγνξέο ζε αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηελ 30.9.2013 αλήιζαλ ζε € 31 ρηι. , ηελ 

31.12.2012 αλήιζαλ ζε € 389 ρηι. θαη ηελ 31.12.2011 αλήιζαλ ζε € 419 ρηι. θαη αθνξνχζαλ 
θπξίσο αλάπηπμε ινγηζκηθνχ (software). 

 
Δπελδχζεηο ζε πθηζηάκελεο ζπκκεηνρέο  

  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2012 θαη ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2013, ν Όκηινο πξνέβε ζηηο θάησζη 
επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρέο:  

 
Δηαηξεία (πνζά ζε ρηι. €) 30.9.2013 31.12.2012 31.12.2011 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.   8.966 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ 
Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 

- 
- 102 

ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & 
ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & 
ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ 

- 

60 - 

HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ.  - 17  - 

Πύλνιν - 77 9.068 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Γηα ηελ πεξίνδν 1.1.-30.9.2013 ν Όκηινο δελ πξνέβε ζε επέλδπζε ζε λέεο ζπκκεηνρέο . 

 
Γηα ηελ ρξήζε 2012 ν Όκηινο πξνέβε ζηηο εμήο επελδχζεηο ζηηο ζπκκεηνρέο ηνπ:  

 
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζηηο 13.2.2012 πξνέβε ζηελ αγνξά 930 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο 

ζπγγελνχο εηαηξείαο ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & 

ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ €60.000,00 κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο απφ 24,80% ζε 26,30%, ήηνη θαηά 1,5%. 

 
Πηηο 29.6.2012 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.»  ζπκκεηείρε ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ». Ζ εηαηξεία 

«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» απέθηεζε 16.667 νλνκαζηηθέο (κεηά ςήθνπ) κεηνρέο αμίαο 
ελφο επξψ ε θάζε κεηνρή θαη ζπλνιηθήο αμίαο € 16.667,00 . Ρν πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξαπάλσ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 20% επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ νξίδεηαη ζηηο € 83.334,00, 
δηαηξνχκελν ζε 83.334 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00  ε θάζε κηα.  

 
Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2011 ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

Κε ηελ απφ 31.05.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» 
απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ θαη ε εηζθνξά ηνπ 

ζηελ θαηά πνζνζηφ 100%  ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ.» (πξψελ 
«ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1 - 5 ηνπ Λ. 2166/1993, ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, 

σο ηζρχνπλ. Ζ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εκεξνκελία αλαθνξάο  ηελ 
Ινγηζηηθή Θαηάζηαζε Απφζρηζεο ηεο 30.06.2011. 

 
Κε ηελ απφ 01.06.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ 

ΑΔ.» απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ απφ ηελ 
«Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 - 5 ηνπ Λ. 2166/1993 ηνπ 

Θ.Λ. 2190/1920 θαη ελ γέλεη ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, σο ηζρχνπλ. Ζ απφζρηζε ηνπ 

εθδνηηθνχ θιάδνπ έγηλε κε βάζε ηελ Ινγηζηηθή Θαηάζηαζε Απφζρηζεο ηεο 30.06.2011. 
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Πεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ απφ ηελ  «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ 
ΑΔ.» ην κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο απμήζεθε θαηά € 8.966.425,00 (8.966.057,13  

αληηπξνζσπεχεη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ θαη πνζφ € 367,87 κε θαηαβνιή 
κεηξεηψλ) κε ηελ έθδνζε 305.500 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ  νλνκαζηηθήο αμίαο € 

29,35 ε θάζε κία. 

 
Ν Όκηινο πξνέβε κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη κε βάζεη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο 21εο Πεπηεκβξίνπ 2011 ζε εθηέιεζε ηεο απφ 30 
Απγνχζηνπ 2011 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο, ζε εμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 

17,35% ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ.»  αληί ηνπ πνζνχ 
ησλ € 101,84 ρηι. θαη πιένλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην ηεο αλσηέξσ 

ζπγαηξηθήο  αλέξρεηαη ζην 100%. 

 
 

3.7.2.2 Ρξέρνπζεο θαη Πθνπνχκελεο Δπελδχζεηο 
 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ν Όκηινο δελ έρεη αλαιάβεη θακία 

ηζρπξή δέζκεπζε γηα ηελ πινπνίεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ κε εμαίξεζε ηελ αχμεζε 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» 

(βιέπε θεθ. 4.3 «Ιφγνη Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε Θεθαιαίσλ»). 
 

 
3.8 Ξιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ    

 

 
Ζ Δηαηξεία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» σο κεηξηθή ηνπ Νκίινπ κεηά ηελ απφζρηζε ηνπ εθδνηηθνχ 

ηεο θιάδνπ ηνλ νπνίν απνξξφθεζε ε 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δηαηεξεί φιεο ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο 

εηαηξείεο. Γηαηεξεί, επίζεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ηεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο θαζψο θαη ηελ 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εθδφζεσλ ηξίησλ. Δηδηθφηεξα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο 

παξαθάησ ηνκείο: 
 

α)  Δθδνηηθόο θαη Δθηππσηηθόο Ρνκέαο: Ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηε Κεηξηθή θαη ινηπέο 

εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ν Όκηινο 
εθδίδεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ηελ «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαζψο θαη 

πεξηνδηθά πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. 
β) Λαπηηιηαθόο Ρνκέαο: Ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε κεηνρέο 

πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ εηαηξεηψλ 
πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ. 

γ) Ινηπνί Ρνκείο: Ξεξηιακβάλνπλ θπξίσο εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.   

  
Αλαιπηηθφηεξα  νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εθδνηηθφ θαη εθηππσηηθφ ηνκέα 

είλαη νη εμήο: 
 

 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ (πξψελ ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε 
πνζνζηφ 100% (νιηθή ελνπνίεζε). Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ εθδφζεσλ θαη 

εθδίδεη ηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαη πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο ηεο 
εθεκεξίδαο. Δπίζεο είλαη θπξία ηνπ site www.kathimerini.gr. Έρεη ηελ θπξηφηεηα, 

θαηνρή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ ζηε ζέζε ΘΑΟΔΙΑΠ ζην Θνξσπί  φπνπ βξίζθεηαη 
ζχγρξνλε εθηππσηηθή κνλάδα θαη  εθηππψλεηαη ε εθεκεξίδα, νη ινηπέο εθδφζεηο ηνπ 

Νκίινπ θαζψο θαη ηξίησλ (Φαζφλ).  

 ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ- ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ: Θπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ, ζηελ νπνία ε 
Δηαηξεία  ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% (νιηθή ελνπνίεζε). Έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ηελ 

έθδνζε ησλ πεξηνδηθψλ πεξηπηέξνπ ηνπ Νκίινπ, ηελ επηκέιεηα ησλ ελζέησλ πεξηνδηθψλ 

http://www.kathimerini.gr/
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ηεο εθεκεξίδαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαη εθδίδεη ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο. Έρεη επίζεο ηελ 

επηκέιεηα θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ site www.kathimerini.gr.  
 MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ.: Θπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία  

ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50% (νιηθή ελνπνίεζε). Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία εθδίδεη ην 
πεξηνδηθφ κε ηίηιν ―Maison & Decoration‖. 

 ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ- ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ.: Θπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ 

νκίινπ, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία  ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50% (νιηθή ελνπνίεζε). Δθδίδεη 
ηελ αγγιφθσλε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Θαζεκεξηλή», ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ χιε 

ηεο εθεκεξίδαο ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΛΗΝ ΓΗΝΟΘ ΡΑΗΚΠ (INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES), ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ηελ εθηχπσζε θαη εθκεηάιιεπζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Θχπξν. 
 ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ: 

Ππγγελήο εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 26,30% 

(θαζαξή ζέζε). Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ δηαλνκή ηνπ εκεξήζηνπ θαη 
πεξηνδηθνχ ηχπνπ.  

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ.: Ππγγελήο εηαηξεία ηνπ 
Νκίινπ ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη  άκεζα θαη έκκεζα κε πνζνζηφ 31,58% 

(θαζαξή ζέζε). H ελ ιφγσ εηαηξεία εθκεηαιιεχεηαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο  

ηχπνπ (press), βηβιίσλ , πεξηνδηθψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ, ηαμηδησηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 
εηδψλ ζην ρψξν ηνπ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ. 

 ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ A.E. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ: Ππγγελήο εηαηξεία ηνπ Νκίινπ 
ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 25% (θαζαξή ζέζε). Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) παξέρνληαο 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ππεξεζηψλ παξαρψξεζεο ρψξνπ θαηάιιεινπ γηα δηαθήκηζε κε θαηαρσξήζεηο 

ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. 
 ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ.: Ππγγελήο εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηφ 20% (θαζαξή ζέζε). Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηε δηαθίλεζε θαη 
κεηαθνξά εγγξάθσλ, αμηψλ, ρξεκαηαπνζηνιψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ζην εζσηεξηθφ 

θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 HOUSE OF WINE A.E.E.: Ππγγελήο εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ζηελ νπνία ε Δηαηξεία 
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 20% (θαζαξή ζέζε) ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηαλνκή, 

πξνψζεζε θαη εκπνξία (ρνλδξηθή θαη ιηαληθή), εηζαγσγή θαη εμαγσγή νίλσλ θαη ελ γέλεη 
νηλνπλεπκαησδψλ θαη πνηψλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ, ηδίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 KATHIMERINI, POLITIKI, OIKONOMIKI EFIMERIDA EKDOSH LTD: Θνηλνπξαμία ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία κε πνζνζηφ 50% (θαζαξή ζέζε), ε νπνία 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ε ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ζηελ Θχπξν. 

 SUI GENERIS PUBLICATIONS: Θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία έκκεζα 
κε πνζνζηφ 50% (θαζαξή ζέζε), ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έθδνζε εληχπσλ 

βηβιίσλ, παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε νπηηθναθνπζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ (MULTIMEDIA). 

 

Πηνλ ηνκέα ηεο εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ, ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο 100% 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΟΓΥΛ. Έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ην αθίλεην 

θαη ην θηίξην ζην Λέν Φάιεξν, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε εθεκεξίδα θαη νη ππφινηπεο εηαηξείεο 
ηνπ νκίινπ. Δπίζεο, απφ ην 2008, είλαη θάηνρνο αθηλήηνπ κε βηνκεραληθή απνζήθε πιεζίνλ 

ηνπ πηεζηεξίνπ ηνπ Νκίινπ, φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα απνζέκαηα ράξηνπ ηεο εθεκεξίδαο. 

 
Πηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα ν Όκηινο  δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο. 
 

Ππγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ 
ηεο εηαηξεηψλ ZENITH MARITIME CORP., BIGAL SHIPPING CORPORATION, SEA SHELL 

ENTERPRISES LIMITED θαη SEA PEARL ENTERPRISES LIMITED ζηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά 

αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ. 
 

 

http://www.kathimerini.gr/
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Πηνλ αθφινπζν πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ εζφδσλ ηνπ Νκίινπ αλά  ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, γηα ηελ πεξίνδν 1.1 - 30.09.2013 θαη γηα ηελ 
αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο: 

 
Έζνδα αλά ηνκέα 

ζε ρηι. € 
Δθδώζεηο - 

Δθηππώζεηο Λαπηηιία Ινηπά Πύλνιν 

1.1.-31.12.2011 60.506 1.572 532 62.610 

1.1.-31.12.2012 51.555 8.395 667 60.617 

1.1-30.09.2012 36.661 3.135 455 40.250 

1.1.-30.09.2013 32.967 13.307 424 46.698 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. 
απφ ηελ Δηαηξεία. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θαη δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1.1 - 30.9.2013 θαη γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1.1 – 30.9.2012 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
Δξκελεχνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαηαιήγνπκε ζηα θάησζη ζπκπεξάζκαηα: 

 Ν Ρνκέαο ησλ Δθδφζεσλ – Δθηππψζεσλ ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρξήζεηο/πεξηφδνπο 

θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε 

2011 θαηέρεη ην 96,64%, γηα ηε ρξήζε 2012 ην 85,05%, γηα ηελ πεξίνδν 1.1 – 
30.09.2012 ην 91,08% θαη γηα ηελ πεξίνδν 1.1 – 30.09.2013 ην 70,60% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ αληίζηνηρα. Ρν πςειφ πνζνζηφ ηνπ ηνκέα  Δθδφζεηο – Δθηππψζεηο 
ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 νθείινληαλ ζην φηη ν ηνκέαο  ηεο Λαπηηιίαο βξηζθφηαλ ζε 

αλαδηνξγάλσζε. Ρα έζνδα ηνπ ηνκέα Δθδφζεηο αλά ρξήζε/πεξίνδν κεηψλνληαη θπξίσο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ εζφδνπ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο ελψ ην έζνδν 
απφ εθηππψζεηο παξακέλεη νπζηαζηηθά ακεηάβιεην. 

 Ν Ρνκέαο ηεο Λαπηηιίαο ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρξήζεηο/πεξηφδνπο θαηέρεη ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ρξήζε 
2011 θαηέρεη ην 2,51%, γηα ηε ρξήζε 2012 ην 13,85%, γηα ηελ πεξίνδν 1.1 – 

30.09.2012 ην 7,79% θαη γηα ηελ πεξίνδν 1.1 – 30.09.2013 ην 28,50% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ αληίζηνηρα. Ρν ρακειφ πνζνζηφ ηνπ ηνκέα ηεο Λαπηηιίαο ηα έηε 
2011 θαη 2012 νθείινληαλ ζηελ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Απφ ηελ πεξίνδν 1.1 – 

30.09.2013 είλαη εκθαλήο ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα ζηηο ζπλνιηθέο 
πσιήζεηο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξείαο 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ είρε μεθηλήζεη ην 2011.   
 Ρα Ινηπά Έζνδα ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρξήζεηο/πεξηφδνπο θαηέρνπλ ειάρηζην 

κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ εθκεηάιιεπζε 

αθηλήησλ.  

 
Γελ πθίζηαηαη πνιηηηθή ή παξάγνληαο δηνηθεηηθνχ, θνξνινγηθνχ, λνκηζκαηηθνχ ή πνιηηηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ λα επεξέαζε ή λα ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά, θαηά ηξφπν άκεζν ή 
έκκεζν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.  

 

 
3.8.1 Δθδνηηθόο Ρνκέαο  

 
Ρν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ελνπνηεκέλσλ πσιήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1.1 – 30.09.2013 θαη γηα 

ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 πξνέξρεηαη απφ ηα έζνδα ησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ρν 
ραξηνθπιάθην ησλ ηίηισλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηνλ Όκηιν 

απνηειείηαη απφ ηίηινπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ θαη απφ ηίηινπο 

δηεζλείο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ρξήζεο ζήκαηνο. 
 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα ησλ εθεκεξίδσλ ην ραξηνθπιάθην ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλεη ηνπο 
ηίηινπο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ», «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ» θαη «INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES» ( πξψελ «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE»). 
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 Νη εθεκεξίδεο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαη «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ» εθδίδνληαη 

απφ ηελ εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.», 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζην ρψξν ηνπ έληππνπ ηχπνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο κεγαιχηεξεο ζε 
αλαγλσζηκφηεηα εθεκεξίδεο. Κε ηελ εθεκεξίδα «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θπθινθνξνχλ ηα 

έλζεηα «Νη Δξεπλεηέο πάλε παληνχ» θαη «Εσή & Ρέρλε» ελψ κε ηελ εθεκεξίδα «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ» θπθινθνξνχλ ηα έλζεηα: «Ραμίδηα», «Ραμίδηα Extra», 

«ΡV Guide», «Home Κηθξέο Αγγειίεο», «Ρέρλεο θαη Γξάκκαηα», «Θ», «Γαζηξνλφκνο», 

«Γπλαίθα», «Θηήκα θαη Θήπνο», «Maison & Decoration», «Light and Healthy» θαη 
«Αλαλεψλσ & Γεκηνπξγψ». 

 Ζ εθεκεξίδα «INTERNATIONAL NEW YORK TIMES» (πξψελ «INTERNATIONAL 

HERALD TRIBUNE») εθδίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία «ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΣΔΟΑΙΛΡ 
ΡΟΗΚΞΗΝΛ - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ.», 50% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Δηαηξείαο. Απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο πην γλσζηνχο θαη δηάζεκνπο ηίηινπο ζηνλ παγθφζκην ηχπν, εθδίδεηαη 
θαη θπθινθνξεί σο θαζεκεξηλή εθεκεξίδα θαη θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην ρψξν ησλ 

μελφγισζζσλ εληχπσλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 
Ν Δθδνηηθφο Ρνκέαο σο πξνο ηα έζνδα απφ ηελ θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ εκθαλίδεη κία 

ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ ζεξηλή πεξίνδν λα κεηψλεηαη ε θπθινθνξία θαη ην 
έζνδν απφ δηαθήκηζε ελψ αληίζεηα λα έρνπλ αλνδηθή ηάζε πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ πεξηνδηθψλ πεξηπηέξνπ ην ραξηνθπιάθην ηνπ Νκίινπ 
πεξηιακβάλεη ηνπο ηίηινπο «ΓΙΘΔΠ ΗΠΡΝΟΗΔΠ», «ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΖΠ ΘΖΞΝΟΝΠ», ΕΑΣΑΟΖ ΘΑΗ 

ΑΙΔΟΗ», «ΝΗΛΝΣΝΝΠ». Ρα πεξηνδηθά απηά εθδίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ- 
ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ.», ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή θαηά 100% ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Αλαιπηηθά 

παξαθάησ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηίηινπο πεξηνδηθψλ. 
 

• Ρν πεξηνδηθφ «ΓΙΘΔΠ ΗΠΡΝΟΗΔΠ» είλαη κεληαίν θαη παξνπζηάδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

Εαραξνπιαζηηθή ησλ νπνίσλ ηελ επηκέιεηα έρεη ν γλσζηφο ζεθ Πηέιηνο Ξαξιηάξνο.   
Θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 14 Καΐνπ 2010 θαη έθηνηε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε 

ζην ρψξν ησλ πεξηνδηθψλ Εαραξνπιαζηηθήο. 
• Ρν πεξηνδηθφ «ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΖΠ ΘΖΞΝΟΝΠ» είλαη δηκεληαίν θηλείηαη ζην ρψξν ηεο 

Θεπνπξηθήο αλαπηχζζνληαο ζρεηηθά ζέκαηα ζε ζπλεξγαζία κε αμηφινγνπο γεσπφλνπο 

θαη γεληθφηεξα αλζξψπνπο εηδηθνχο κε ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.   Θπθινθφξεζε γηα 
πξψηε θνξά ζηηο 12 Λνεκβξίνπ 2010 θαη έθηνηε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην ρψξν ησλ 

πεξηνδηθψλ Θεπνπξηθήο. 
• Ρν πεξηνδηθφ «ΕΑΣΑΟΖ ΘΑΗ ΑΙΔΟΗ» είλαη δηκεληαίν θαη ε ζεκαηνινγία ηνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ ρψξν ηεο Εαραξνπιαζηηθήο. Θπθινθφξεζε γηα πξψηε 
θνξά ζηηο 26 Απξηιίνπ 2013 θαη έρνληαο σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απιφηεηα 

θαηάθεξε λα θεξδίζεη ζε ζχληνκν δηάζηεκα ηελ πξνηίκεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

αλαγλσζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ρψξν ηεο Εαραξνπιαζηηθήο. 
• Ρν πεξηνδηθφ «ΝΗΛΝΣΝΝΠ» εθδίδεηαη 2 θφξεο εηεζίσο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νηληθψλ εληχπσλ θαη πξνβάιιεη ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ην ρψξν ηνπ Νίλνπ γεληθφηεξα 
ζπλδένληαο ηα θαη κε ην ρψξν ηεο Καγεηξηθήο.  

 

Όπσο θαη ηα έζνδα απφ ηελ θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ έηζη θαη ηα έζνδα απφ ηελ 
θπθινθνξία ησλ πεξηνδηθψλ εκθαλίδνπλ κία ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ 

ζεξηλή πεξίνδν λα εκθαλίδνπλ ηάζεηο κείσζεο θαη ηα έζνδα απφ δηαθήκηζε λα θηλνχληαη  
αλνδηθά πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

 
3.8.2 Δθηππώζεηο 

 
Πηελ εθηππσηηθή κνλάδα ζην Θνξσπί ηεο νπνίαο ηελ εθκεηάιιεπζε έρεη ε εηαηξεία 

«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» εθηππψλεηαη κεγάιν κέξνο ησλ εληχπσλ ηνπ Νκίινπ θαζψο 
θαη εληχπσλ πειαηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη. Ζ παξαγσγή είλαη πιήξσο 

θαζεηνπνηεκέλε θαη πξνζθέξεη ιχζεηο ζηνπο πειάηεο ηεο ζε φια ηα ζηάδηα θαη ζε θάζε είδνπο 

έληππν πξντφλ. 
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Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη είλαη νη θάησζη: 

• "printing portal": δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, φιν ην 
24ψξν, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

• εθηχπσζε 
• βηβιηνδεζία 

• έλζεζε 

• ζπζθεπαζία 
• κεηαθνξά 

• πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε ράξηνπ. 
 

Ζ Δθηππσηηθή κνλάδα δηαζέηεη ηξεηο (3) εθηππσηηθέο γξακκέο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε 
δπλαηφηεηα παξαγσγήο εθεκεξίδσλ έσο 128 ζειίδεο ζρήκαηνο εθεκεξίδαο «tabloid», εθ ησλ 

νπνίσλ εμήληα ηέζζεξηο (64) ηεηξάρξσκεο θαη εμήληα ηέζζεξηο (64) αζπξφκαπξεο θαη 

επηπιένλ δπλαηφηεηα ζπξξαθήο κε θαξθίηζα. Ρα πηεζηήξηα δηαζέηνπλ ζηεγλσηήξεο ζεξκνχ 
αέξα θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο δεθαέμη (16) ηεηξάρξσκσλ ζειίδσλ εθάκηιισλ 

ησλ πεξηνδηθψλ (HeatSet). 
 

Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηξηψλ εθηππσηηθψλ γξακκψλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

γηα πεξηνδηθά, βηβιία θαη δηαθεκηζηηθά έληππα θαη ηξηψλ (3) γξακκψλ έλζεζεο εθεκεξίδσλ, 
δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη πεξηνδηθψλ, κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο έσο θαη έμη δηαθνξεηηθψλ 

εληχπσλ. 
 

Νη ππεξεζίεο έλζεζεο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ρεηξσλαθηηθά θαη λα πινπνηεζνχλ ελζέζεηο 
βηβιίσλ, ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ (CD, DVD θιπ), ηνπνζεηήζεηο εμσθχιισλ (wrap θιπ), 

επηθνιιήζεηο θαη άιιεο εηδηθέο εξγαζίεο. 

 
Ζ ζπζθεπαζία εληχπσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, πξντφλησλ φπσο δψξσλ, DVD, CD, 

κεγάισλ αληηθεηκέλσλ θαη ελζεηηθψλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν (2) γξακκέο 
ελζεηηθψλ κεραλψλ. 

 

 
3.8.3 Λαπηηιηαθόο Ρνκέαο 

 
Ρν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε 

κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ 

πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ. Ζ 
ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο γηα επελδχζεηο ζε πνληνπφξα πινία θαη 

δηαηεξεί πςειφ βαζκφ επειημίαο, ν νπνίνο ηεο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά παξά ηελ 
θπθιηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε παγθφζκηα αγνξά ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο. 

 
Ζ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ., σο εηαηξεία επελδχζεσλ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία, δελ έρεη 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηα έζνδα ηεο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα κεξίζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ ηεο θαη απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο. Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ 
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ., ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ 

θαη πεηξειαηνεηδψλ. Ππγθεθξηκέλα ε ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο 
Ξνληνπφξνπ Λαπηηιίαο κέζσ ησλ εμήο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ: 

 

 ZENITH MARITIME CORPORATION  κε έδξα ηε Ιηβεξία , πινηνθηήηξηα ηνπ ππφ Διιεληθή 

ζεκαία δεμακελνπινίνπ ΛΖΠΝΠ ΞΑΟΝΠ (DWT 115.723) λενινγίνπ Ξεηξαηψο ζηηο 
29/6/2012 κε αξηζκφ 12123. Ζ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ 

ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 
 BIGAL SHIPPING CORPORATION κε έδξα ηε Ιηβεξία, πινηνθηήηξηα ηνπ ππφ Διιεληθή 

ζεκαία δεμακελνπινίνπ ΛΖΠΝΠ ΓΖΙΝΠ (DWT 115.691) λενινγίνπ Ξεηξαηψο ζηηο 

31/8/2012 κε αξηζκφ 12129. Ζ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ 
ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 

 SEA SHELL ENTERPRISES LIMITED κε έδξα ηε Ιηβεξία. Ζ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. 

θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 
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 SEA PEARL ENTERPRISES LIMITED κε έδξα ηε Ιηβεξία. Ζ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. 

θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 

 

Ρα έζνδα ηνπ ζπγαηξηθψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο λαπισηέο. Ν 
θίλδπλνο επηζθάιεηαο ησλ λαπισηψλ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε αμηφινγνπο λαπισηέο, πνπ έρνπλ άξηζην ηζηνξηθφ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο. 
 

Ρα πινία «Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο» είλαη κηζζσκέλα ζηελ ειεχζεξε αγνξά κε κέζν 
θαζαξφ εκεξήζην κίζζην γηα ην έηνο 2013 πνζφ 15.000 δνι. Ζ.Ξ.Α. θαη 14.900 δνι. Ζ.Ξ.Α. 

αληίζηνηρα. 

 
 

3.9  Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Νκίινπ  
 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο σο απηέο είραλ ηελ 

πεξίνδν 1.1.-30.9.2013, ηελ 31.12.2012 θαη 31.12.2011:  
 

Δηαηξεία Έδξα 
Πρέζε 

ζπκκεηνρήο 

Ξνζνζηό 

30.9.2013 2012 2011 

Θπγαηξηθέο(1) 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (πξψελ 
ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) 

ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 

100% 100% 100% 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΓΥΛ 100% 100% 100% 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.(*) 100% 100% 100% 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 100% 100% 

IHT - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ. 50% 50% 50% 

MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 50% 50% 50% 

Θνηλνπξαμίεο(2) 

KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI 
EFIMERIDA EKDOSH LTD ΘΞΟΝΠ ΑΚΔΠΖ 50% 50% 50% 

SUI GENERIS PUBLICATIONS ΑΔ  ΔΙΙΑΓΑ EMMEΠΖ 50% 50% 50% 

Ππγγελείο εηαηξείεο(2) 

ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 

ΔΙΙΑΓΑ 

ΑΚΔΠΖ - 0% 30% 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ.  

ΑΚΔΠΖ 25,00% 25,00% 25% 

EMMEΠΖ 6,58% 6,20% 6,20% 

ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΑΚΔΠΖ 25% 25% 25% 

ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & 
ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 
ΡΞΝ ΑΚΔΠΖ 26,30% 26,30% 24,80% 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. ΑΚΔΠΖ 20% 20% 20% 

HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ.  EMMEΠΖ 20% 20% - 

(1) Νιηθή Δλνπνίεζε 
(2) Θαζαξή Θέζε 

(*) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, 

ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: 

 
Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό Ππκκεηνρήο Ξινίν 

Sea Shell Enterprises Ltd Ιηβεξία 100%   

Sea Pearl Enterprises Ltd Ιηβεξία 100%   

Zenith Maritime Corporation Ιηβεξία 100% MT/Nissos Paros 

Bigal Shipping Corporation Ιηβεξία 100% MT/Nissos Delos 

 

 

Ρα πνζνζηά δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηαπηίδνληαη κε ηα πνζνζηά 
ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο.  
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1.1-30.9.2013: 
 

H ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, ελνπνηείηαη 
κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: 

 

Δηαηξεία   Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό   Ξινίν 
Ππκκεηνρήο  

Sea Shell Enterprises Ltd        Ιηβεξία   100 %  
Sea Pearl Enterprises Ltd        Ιηβεξία   100 %  

Zenith Maritime Corporation   Ιηβεξία   100 %       MT/ Nissos Paros 
Bigal Shipping Corporation     Ιηβεξία   100 %       MT/ Nissos Delos 

 

 
Σξήζε 2012 

 
H ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, ελνπνηείηαη 

κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: 

 
Δηαηξεία   Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό   Ξινίν 

Ππκκεηνρήο  
Sea Shell Enterprises Ltd        Ιηβεξία       100 %  

Sea Pearl Enterprises Ltd        Ιηβεξία       100 %  
Zenith Maritime Corporation   Ιηβεξία       100 %    MT/ Nissos Paros 

Bigal Shipping Corporation     Ιηβεξία       100 %    MT/ Nissos Delos 

 
 

Θαηφπηλ ηεο απνθάζεσο ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ ειήθζε ηελ 
εηθνζηή ηξίηε (23ε) Φεβξνπαξίνπ 2012, νη εηαίξνη ηεο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε 

ηελ επσλπκία "ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ" πξνέβεζαλ ζηε 

ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο κεηαμχ ηνπο πθηζηάκελεο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ε νπνία 
ιχζε ηππηθά επήιζε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ πξάμεο ζην ηεχρνο 2107/21-3-2012 ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο (Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο) θαηά 
ην άξζξν 44 ηνπ Λφκνπ 3190/1955. Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 30%. Θαηά 

ζπλέπεηα ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο (1.1.- 31.12.2012) δελ 

ελζσκαηψζεθε ε παξαπάλσ εηαηξεία, ελψ είρε ελζσκαησζεί ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε (1.1-
31.12.2011) κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 30%). 

 
Ζ κε ελζσκάησζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ 

Νκίινπ, δελ επέθεξε κεηαβνιή άλσ ηνπ 25%, ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά 
απφ θφξνπο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.  

  

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζηηο 13.2.2012 πξνέβε ζηελ αγνξά 930 νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο 
ζπγγελνχο εηαηξείαο «ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & 

ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 60.000,00 κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο απφ 24,80% ζε 26,30%, ήηνη θαηά 1,5%. Απφ ηελ αλσηέξσ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο δελ επήιζε κεηαβνιή ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ζηα 
Ίδηα Θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

 
Πηηο 29.6.2012 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.»  ζπκκεηείρε ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ». Ζ εηαηξεία 
«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» απέθηεζε 16.667 νλνκαζηηθέο (κεηά ςήθνπ) κεηνρέο αμίαο 

ελφο επξψ ε θάζε κεηνρή θαη ζπλνιηθήο αμίαο € 16.667,00. Ρν πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξαπάλσ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 20% επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ νξίδεηαη ζηηο € 83.334,00, 
δηαηξνχκελν ζε 83.334 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00 ε θάζε κηα.    
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Σξήζε 2011 

 
H ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, ελνπνηείηαη κε 

ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: 
 

 

Δηαηξεία   Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό   Ξινίν 
Ππκκεηνρήο  

Sea Shell Enterprises Ltd        Ιηβεξία       100 %  MT/ Nissos Okeanis 
Sea Pearl Enterprises Ltd        Ιηβεξία       100 %  

Zenith Maritime Corporation   Ιηβεξία       100 %     
Bigal Shipping Corporation     Ιηβεξία       100 %    

 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 ε κεηξηθή εηαηξεία βάζεη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο 21εο Πεπηεκβξίνπ 2011 ζε εθηέιεζε ηεο απφ 30 
Απγνχζηνπ 2011 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο, πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ 

ππνινίπνπ 17,35% ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ.»  αληί 

ηνπ πνζνχ ησλ € 101,84 ρηι. θαη πιένλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην 
ηεο αλσηέξσ ζπγαηξηθήο  αλέξρεηαη ζην 100%. 

 
Αθνινπζεί ε ηζρχνπζα δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Νκίινπ 

Θαζεκεξηλή. 
  

 

 
 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία  
  
 

 

 
 

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. (100%)

KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI 
EFHMERIDA EKDOSH L.T.D. (50%)

MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. (50%)

ΑΛΥΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΟΓΥΛ (100%)

ΗΖΡ- ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ. (50%)

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. (100%)

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (100%)

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ. (25% ΑΚΔΠΑ, 

6,58% ΔΚΚΔΠΑ )

ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. (20%)

ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ (26,30%)

ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ

(25%)

HOUSE OF WINE A.E.E. (20%)

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ 

ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ. (25%)

ΑΟΓΝΠ ΔΟΥΞΖ Δ.Ξ.Δ. (40%)

SEA SHELL ENTERPRISES LTD (100%)

SEA PEARL ENTERPRISES LTD (100%)

ZENITH MARITIME CORPORATION

BIGAL SHIPPING CORPORATION (100%)

SUI GENERIS PUBLICATIONS A.E. (50%)

6,58 %
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3.10 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο  

 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ 30.9.2013, 13 άκεζεο θαη έκκεζεο ζπκκεηνρέο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη 
ζηελ ελφηεηα «Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Νκίινπ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Απφ 

ηηο ζπκκεηνρέο απηέο, δελ πθίζηαληαη θαηά ηελ 30.09.2013 άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ 

Δθδφηε, κε ινγηζηηθή αμία (book value) πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο 
ελνπνηεκέλεο θαζαξήο ζέζεο ή κε απνηειέζκαηα πνπ λα ζπκβάιινπλ θαηά 10% ηνπιάρηζηνλ 

ζηα ελνπνηεκέλα θαζαξά θέξδε ή δεκίεο ηνπ Νκίινπ, κε εμαίξεζε ηηο θάησζη: 
 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΣΥΟΑ 
ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ/ΚΔΘΝΓΝΠ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 100% Νιηθή Δλνπνίεζε 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΔΞΛ ΔΙΙΑΓΑ 100% Νιηθή Δλνπνίεζε 

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία 

 
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ.   

3.10.1 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

 

Ζ εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» ζπζηάζεθε κε ηελ ππ‘ αξ. 344/29-01-1996 πξάμε 

(θαηαζηαηηθφ) ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Θσλζηαληίλνπ Γθηκνζνχιε ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ ππ΄ αξηζκ. 352/01-03-1996 δηνξζσηηθή πξάμε ηνπ ίδηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πνπ 

εγθξίζεθε θαη έιαβε άδεηα ζχζηαζεο κε ηελ ππ‘ αξηζ. 2449/18-03-1996 απφθαζε ηνπ 
Λνκάξρε Αζελψλ θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Λνκαξρίαο 

Αζελψλ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 35388/02/Β/96/68. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαρψξεζεο ζχζηαζεο 
δεκνζηεχζεθε ζην ππ‘ αξηζκ. 1154/19-03-1996 ΦΔΘ (η. ΑΔ & ΔΞΔ). Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε 

αξρηθά κε ηελ επσλπκία «ΓEΠIΠ ANΥNYMH ETAIPIA – EKΓOTIKH – PAΓIOΦΥNIKH – 

ΞAPAΓΥΓHΠ ΞPOΓPAMMATΥN» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν: «ΓEΠIΠ A.E.». Κε ηελ απφ 30 
Καΐνπ 2005 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε εηαηξεία άιιαμε επσλπκία ζε «ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ 

ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ 
ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.». Κε ηελ απφ 1ε Ηνπλίνπ 2011 Απφθαζε ην Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» απνθαζίζηεθε ε 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ηνπ θιάδνπ έθδνζεο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ 
Νκίινπ «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.». Κε ηελ απφ 21ε Γεθεκβξίνπ 2011 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο εγθξίζεθε ε απνξξφθεζε ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ απφ ηελ κεηξηθή «Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ- ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ». 

 
Κε ηελ απφ 30ε Ηνπλίνπ 2011 Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ε 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε ζε «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» θαη θαηαρσξήζεθε κε ηελ 

ππ‘ αξηζ. 6948/25.08.2011 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο. Πχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 
ηεο, ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ηξηαθνληαεηήο (30 έηε). Έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ν Γήκνο 

Ξεηξαηά (Δζλάξρνπ Καθαξίνπ & Γεκεηξίνπ Φαιεξέσο 2, Λέν Φάιεξν, ηει. 210.48.08.000). 
 

Ζ απφζρηζε ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» θαη ε 

απνξξφθεζή ηνπ απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» 
νινθιεξψζεθε ζηηο 31.12.2011 κε ηελ θαηαρψξεζε ζην αξκφδην Κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ ηεο ππ‘ αξηζκ. 11162/31.12.2011 εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Ξεηξαηά (ΦΔΘ 64/5.1.2012). 

 

Πθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη κεηαμχ άιισλ ε έθδνζε θαη εθηχπσζε εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ 
(πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ), εβδνκαδηαίσλ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, εηδηθψλ εθεκεξίδσλ, 

θαη ελ γέλεη εληχπσλ πάζεο θχζεσο θαη θάζε κνξθήο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε ραξηί, θαζψο 
θαη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ, βηβιίσλ θαη ελ γέλεη εληχπσλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε ςεθηαθφ δίζθν ή ζε άιιν αληίζηνηρν πιηθφ θνξέα , ηα νπνία ζα κπνξνχλ 
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λα δηαθηλνχληαη θαη απεπζείαο δηά ηνπ δηαδηθηχνπ, ε έθδνζε θαη εκπνξία, εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή βηβιίσλ θαη ζπγγξακκάησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ, θαζψο θαη 
κεηαθξάζεσλ θάζε είδνπο εληχπνπ θαζψο θαη ε πξαθηφξεπζε, δηαλνκή θαη θπθινθνξία ησλ 

εληχπσλ. 
 

Πήκεξα ε εηαηξεία εθδίδεη ηηο εθεκεξίδεο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαη «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΡΖΠ 

ΘΟΗΑΘΖΠ». Ζ εθεκεξίδα «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 15 
Πεπηεκβξίνπ 1919 θαη είλαη απφ ηηο καθξνβηφηεξεο εθεκεξίδεο ηεο Διιάδαο.  

 
Κε ηελ εθεκεξίδα «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θπθινθνξνχλ ηα έλζεηα «Νη Δξεπλεηέο πάλε παληνχ» 

θαη «Εσή & Ρέρλε» ελψ κε ηελ εθεκεξίδα «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ» θπθινθνξνχλ 
ηα έλζεηα: «Ραμίδηα», «Ραμίδηα Extra», «ΡV Guide», «Home Κηθξέο Αγγειίεο», «Ρέρλεο θαη 

Γξάκκαηα», «Θ», «Γαζηξνλφκνο», «Γπλαίθα», «Θηήκα θαη Θήπνο», «Maison & Decoration», 

«Light and Healthy» θαη «Αλαλεψλσ & Γεκηνπξγψ».  
 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζηηο 31.12.2012 αλέξρεηαη ζε € 9.553.425,00 δηαηξνχκελν 
ζε 325.500 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο € 29,35 ε θάζε κηα. Κνλαδηθή κέηνρνο θαηά 

πνζνζηφ 100% είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ»  

 
Ζ εηαηξεία ελνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο. Ζ αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2012 είλαη 
€9.583 ρηι. 

 
Ζ εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δηνηθείηαη απφ 3κειέο Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ είλαη πεληαεηήο θαη ιήγεη ζηηο 19.06.2014. Ρα κέιε ηνπ είλαη: 

 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

Νλνκαηεπώλπκν Θέζε 

Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο, ηνπ Αξηζηείδε Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Βαζίιεηνο Γηακαληφπνπινο, ηνπ Γεσξγίνπ Αληηπξφεδξνο 

Σξήζηνο Αγξαθηψηεο, ηνπ Ληθνιάνπ Κέινο 

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία  
 

Ρα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, βάζεη ησλ Γ.Ξ.Σ.Α., γηα ηηο ρξήζεηο 2011 – 

2012 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.     

ζε ρηι. € 2011 2012 

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ  90.720 74.702 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 9.553 9.553 

Ίδηα θεθάιαηα 16.137 3.977 

πνρξεψζεηο 74.583 70.725 

Θχθινο εξγαζηψλ 30.889 43.745 

Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο (5.568) (12.160) 

Ιεθζέληα κεξίζκαηα 0 0 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Νη δηαηηεξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» 

παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 3.19. 
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3.10.2 ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. 

 
Ζ αλψλπκε εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ», 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.», ηδξχζεθε ην 2001 θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην 
Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 48571/02/B/01/44. Έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ν Γήκνο 

Ξεηξαηά (Δζλ.Καθαξίνπ & Γεκ.Φαιεξέσο 2 ηει.210 – 48 08 000) θαη ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο, ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί γηα 50 έηε. 
 

Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε 

κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο 
δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ θαη ζπλίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2843 

θαη ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

H «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ», πξνζθέξεη 
δηεζλψο ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο πινίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ 

ηεο εηαηξεηψλ πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο 
Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο 
Ξινίν 

Sea Shell Enterprises Ltd        Ιηβεξία 100 %  

Sea Pearl Enterprises Ltd        Ιηβεξία 100 %  

Zenith Maritime Corporation   Ιηβεξία 100 % MT/ Nissos Paros 

Bigal Shipping Corporation     Ιηβεξία 100 % MT/ Nissos Delos 

 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζηηο 31.12.2012 αλέξρεηαη ζε επξψ 30.585.140,00 
δηαηξνχκελν ζε 30.585.140 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο 1,00 επξψ ε θάζε κηα.  

 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 έρεη σο εμήο: 
 

                   ΚΔΡΝΣΝΠ             ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

         « Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. »     100% 

 
Ζ εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» δηνηθείηαη απφ 7κειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ 

νπνίνπ δηαξθεί έσο ηελ πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ έηνπο 2014. Ρα κέιε ηνπ είλαη: 
 

 Αξηζηείδεο Αιαθνύδνο ηνπ Ησάλλε, Ξξφεδξνο, εθηειεζηηθφο 

 Θεκηζηνθιήο Αιαθνύδνο ηνπ Αξηζηείδε, Κέινο κε εθηειεζηηθφ 

 Βαζίιεηνο Γηακαληόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφο   

 Αιέμαλδξνο Ξαπαρειάο ηνπ Αξηζηνκέλε, Αληηπξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφο 

αλεμάξηεηνο ζχκβνπινο 
 Ησάλλεο Πηγάιαο ηνπ Δκκαλνπήι, Κέινο εθηειεζηηθφ 

 Αγξαθηώηεο Σξήζηνο, ηνπ Ληθνιάνπ, Κέινο εθηειεζηηθφ  

 Πηακάηηνο Θιήκεο, ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο, κε εθηειεζηηθφο αλεμάξηεηνο 

ζχκβνπινο.  

 
Ζ αμία θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2012 είλαη € 30.585 ρηι. Ζ 

εηαηξεία ελνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο. 
 

Ρα θπξηφηεξα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, βάζεη ησλ Γ.Ξ.Σ.Α., γηα ηηο 
ρξήζεηο 2011 – 2012 απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. (ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία)     

ζε ρηι. € 2011 2012 

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ  73.613 100.717 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 30.585 30.585 

Ίδηα θεθάιαηα 63.035 41.403 

πνρξεψζεηο 10.578 59.315 

Θχθινο εξγαζηψλ 1.572 8.395 

Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο 293 (21.632) 

Ιεθζέληα κεξίζκαηα 0 0 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Νη δηαηηεξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» 
παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 3.19. 

 

 
3.11 Δλζώκαηα πάγηα  

 
3.11.1 Ξεξηβαιινληηθή πηπρή 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δειψλεη φηη δελ πθίζηαηαη θακία πεξηβαιινληηθή πηπρή πνπ ζα 
κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα ελζψκαηα πάγηα (πιελ ησλ πινίσλ γηα ηα νπνία γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά παξαθάησ) θαη θαηέρεη φιεο ηηο λφκηκεο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο πνπ ηπρφλ 
απαηηνχληαη . 

 
Όζν αθνξά ηα πινία ε ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιίαο, σο θαη‘ εμνρήλ παγθνζκηνπνηεκέλε 

βηνκεραλία, ξπζκίδεηαη απφ δηεζλείο, εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο.  

 
Κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηεζλνχο Λαπηηιηαθνχ Νξγαληζκνχ έρεη πηνζεηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 

απφ ξπζκηζηηθέο Ππλζήθεο κέρξη ζήκεξα, νη θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 
• Γηεζλήο Ππλζήθε γηα ηελ αζθάιεηα Εσήο ελ πιψ (The International  Convention for the 

Safety of Life at Sea – SOLAS) 

• Γηεζλήο Ππλζήθε γηα ηελ πξφιεςε Οχπαλζεο απφ Ξινία (The International  Convention 
for the Prevention of the Pollution from Ships –MARPOL) 

• Γηεζλήο Θψδηθαο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο γηα ηελ αζθαιή Ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη 
πξφιεςε Οχπαλζεο (International  Management Code for the Safe Operation of Ships 

and Pollution Prevention-ISM Code) 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε παγθφζκην επίπεδν βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε, 

κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 
δξαζηεξηφηεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ηα πνξίζκαηα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πάζεο θχζεσο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Πην πιαίζην απηφ, ε θαηαζθεπή ησλ 
πινίσλ γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή, ελψ νη ζεκαίεο ησλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ 

αλαζέηνπλ ζηνπο Λενγλψκνλεο κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επζπλψλ ηνπο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηεζλείο ζπλζήθεο, εμνπζηνδνηψληαο ηνπο λα ελεξγνχλ επηζεσξήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπο κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
 

Ρα δεμακελφπινηα ηνπ Νκίινπ ππφθεηληαη ζε δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ζε θξαηηθνχο θαη ηνπηθνχο 

θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ζ εηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο 
δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ, ζηηο πιήξεηο  δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ, ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ θαη πιεξσκάησλ, ζηε 
κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο Ακεξηθαληθνχο, 

Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 
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3.11.2 Αζθαιηζηηθέο Θαιύςεηο  

 
Ν Όκηινο δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ησλ θχξησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ππφθεηηαη ζε απαιιαγέο, φξηα θάιπςεο θαη 
πεξηνξηζκνχο/ εμαηξέζεηο θάιπςεο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο αγνξάο. 

 

Κε δεδνκέλεο ηηο απαιιαγέο πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά θαζψο θαη 
ηηο ηξέρνπζεο αμίεο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ 

πηζηεχεη φηη έρεη επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε, αλάινγα κε ηελ παξαηεξνχκελε ζπρλφηεηα 
δεκηψλ. 

 
Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ, απνζεκάησλ, αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

έλαληη ησλ θάησζη θηλδχλσλ: 
 

1) Ξεξηνπζίαο θαη Δμνπιηζκνχ : Γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ν Όκηινο έρεη 
ζπλάςεη ζχκβαζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηα θηίξηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα  απνζέκαηα κε 

ηελ «ΔΘΛΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ Α.Δ.». 

 
Αλαιπηηθά ν φκηινο κέζσ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ έρεη αζθαιίζεη: 

- Νηθνδνκή ζην Λ. Φάιεξν – Ξεηξαηά (γξαθεία) θαη πεξηερφκελν απηνχ  (έπηπια θαη 
ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο) αζθαιηδφκελνπ 

θεθαιαίνπ αμίαο € 8,40 εθαη.  
- Νηθνδνκή ζην Θνξσπί (εθηππσηηθή κνλάδα) θαη Ξεξηερφκελν (κεραλνινγηθνχ θαη 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, εθηππσηηθέο κεραλέο, α‘ χιεο θαη έηνηκα πξντφληα) 

αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ αμίαο € 20,5 εθαη.  
- Νηθνδνκή ζην Θνξσπί (βηνκεραληθή απνζήθε) θαη πεξηερφκελν (α‘ χιεο θαη έηνηκα 

πξντφληα) αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ αμίαο  € 4,2 εθαη.  
 

Ιακβαλνκέλσλ ππφςελ ησλ αλσηέξσ, ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ αλέξρεηαη ζην 

68% ηνπ ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ησλ αλαπφζβεζησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ ηεο 30.09.2013. 
 

2) Ξινία: Όια ηα πινία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ είλαη αζθαιηζκέλα ζε δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

(Clubs), ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ Λ.2843/2000 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ.2992/2002, ην Λ.3371/2005 θαη ην Λ.3556/2007. Νη αζθαιίζεηο ησλ 
πινίσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

 
Α. Αζθάιηζε ζθάθνπο θαη κεραλήο (Hull and Machinery) θαηά θηλδχλσλ ππξφο θαη θαηά ησλ 

ζπλήζσλ ζαιαζζίσλ θηλδχλσλ ,πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θηλδχλσλ απψιεηαο πξνζδνθψκελνπ 
λαχινπ θαη ππεξαμίαο ζθάθνπο (Hull Interest / Freight Interest) ζε πεξίπησζε νιηθήο 

απψιεηαο ηνπ πινίνπ, ιφγσ πςειφηεξεο εθηηκήζεσο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ (increased 

value) γηα αμία ίζε ηνπιάρηζηνλ πξνο ην 100% ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ θάζε 
αζθαιηδφκελνπ πινίνπ ηνπ Νκίινπ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηά ηελ 

εκεξνκελία αζθαιίζεσο ηνπο ή φπσο δηαθπκαίλεηαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιίζεσο. 
Ζ αζθαιηζηέα αμία γηα θάζε πινίν ηνπ Νκίινπ ζηηο 30/9/2013 αλεξρφηαλ ζε Γνιάξηα 

Ζ.Ξ.Α. 48 εθαη. έθαζην. 

Β. Αζθάιηζε ζθάθνπο θαηά πνιεκηθψλ θηλδχλσλ (War Risks) θίλδπλνη εθ πνιεκηθψλ 
γεγνλφησλ θαιχπηνληαη απφ ηελ LLOYDS UNDERWRITERS γηα Γνιάξηα Ζ.Ξ.Α. 60 εθαη. γηα 

θάζε πινίν. 
Γ. Αζθάιηζε πξνζηαζίαο θαη απνδεκηψζεσο αζηηθήο επζχλεο (Protection and Indemnity) 

θαηά θηλδχλσλ απνδεκηψζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ ην νπνίν δελ 
θαιχπηεηαη ζηελ πεξίπησζε ζπγθξνχζεσο απφ ηε ζπλήζε ξήηξα ζπγθξνχζεσο (running 

down clause). Κε θαιχςεηο γηα ηελ πιήξε ρσξεηηθφηεηα ηνπ αζθαιηδφκελνπ πινίνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο θαη γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αζθαιίδνληαη 
απφ ηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο (clubs) πξνζηαζίαο θαη απνδεκηψζεσο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ξππάλζεσο. Νη παξαπάλσ θίλδπλνη θαιχπηνληαη 

κε ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απφ ηελ ―GARD P&I (BERMUDA) LTD‖. 
Γ. Αζθάιηζε Λνκηθήο πξνζηαζίαο (Freight Demurrage & Defense) γηα αληηδηθίεο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ην λαπινζχκθσλν θαη γεληθά κε ηξίηνπο κε ηελ αιιειαζθαιηζηηθή εηαηξεία 
―GARD P&I (BERMUDA) LTD‖. 

 

Νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ησλ πινίσλ ππεξθαιχπηνπλ ην ινγηζηηθφ αλαπφζβεζην ππφινηπν 
ησλ παγίσλ ηεο 30.09.2013. 

 
3) Απηνθίλεηα: Γηα ην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ησλ απηνθηλήησλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πξνβιέπεηαη 

εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθ ηνπ λφκνπ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο, ηνπιάρηζηνλ θάιπςε γηα 
δεκηέο απφ θσηηά , θινπή θπζηθά θαηλφκελα θαη ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 

 

4) Εσήο θαη πγείαο πξνζσπηθνχ: ν Όκηινο παξέρεη πξφζζεηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη 
λνζνθνκεηαθή αζθάιηζε ζην πξνζσπηθφ ηεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ή κε πάγηα αληηκηζζία, κε έλα νκαδηθφ πξφγξακκα αζθάιηζεο δσήο θαη 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

«METLIFE ALICO Α.Δ.Α.Ε.». 

 
Πε ελδερφκελε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο 
απνδεκίσζεο, κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ λα ζεσξεί φηη ην κέγεζνο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζα επηηξέςεη ηελ άκεζε απνδεκίσζε θαη ζην αθέξαην απφ ηηο ελ 
ιφγσ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

 
 
 
3.12 Πήκαηα, Γηθαηνύρνο νλνκάησλ ρώξσλ (Domain Names), Δπξεζηηερλίεο, 

Άδεηεο Δθκεηάιιεπζεο & Ιεηηνπξγίαο   
 

 

 
3.12.1 Πήκαηα 

 
Ν Όκηινο είλαη δηθαηνχρνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε πξντφληα ηνπ 

(εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) ζηελ Διιάδα, ηα νπνία έγηλαλ δεθηά ζην βηβιίν ζεκάησλ απφ ηελ 

αξκφδηα Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Πεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Κεηαμχ άιισλ ηα ζήκαηά 
ηνπ πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά, ηα: «Ζ Θαζεκεξηλή», «Ζ Θαζεκεξηλή ηεο Θπξηαθήο», 

«Γαζηξνλφκνο», «Γπλαίθα», «Θηήκα θαη Θήπνο», «Θ», «Light & Healthy»,  «Γιπθέο Ηζηνξίεο», 
«Δξαζηηέρλεο Θεπνπξφο», «Εάραξε & Αιεχξη», «Νηλνρφνο», «Αλαλεψλσ & Γεκηνπξγψ». 

 
Eπίζεο είλαη δηθαηνχρνο ησλ νλνκάησλ ρψξσλ (domain names) ηα νπνία έρνπλ θαηνρπξσζεί 

πξνο ρξήζε απφ ηζηνζειίδεο. Κεηαμχ άιισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

ekathimerini.gr, kathimerini.gr, gynaikamag.gr, glykesistories.gr, e-kipouros, oinoxoos.net, 
zaxarialevri.gr, gastronomos.gr. 

 
Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία δελ είλαη θάηνρνο άιισλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ή θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. 

 
Πεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 
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3.13 Λνκνζεηηθό πιαίζην 

 
 

Η.ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΥΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ, 
 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 «Ξεξί 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα.  
 

Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία εκπίπηεη θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εηαηξίεο Κέζσλ 
Καδηθήο Δλεκέξσζεο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη θαηά βάζε απφ ηνπο αθφινπζνπο Λφκνπο, φπσο 

απηνί έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα: 1746/1988, 1806/1988, 2328/1995,  
3023/2002, 3021/2002, ην Ξ.Γ. 310/1996, Λ.3213/2003, Λ.3310/2005 θαη 3414/2005 θ.ά. 

Πηφρνο ηνπο είλαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκεηνρήο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε εθδνηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ θαη ε επίηεπμε 
πνιπθσλίαο ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ Κ.Κ.Δ. Κε ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην ζεζπίδεηαη 

ζεηξά απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ.  
 

Πε απηέο πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα: 

 

1. Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ κέρξη θπζηθνύ πξνζώπνπ (Λ.1746/1988, άξζξν 24, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο Λ.3310/2005 θαη Λ.3414/2005 θαη ηζρχεη ζήκεξα). Δάλ θχξηνο 
ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ είλαη άιιε αλψλπκε 

εηαηξεία, ηφηε θαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ππνρξεσηηθψο νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ 

ηνπο θαη αλήθνπλ ππνρξεσηηθψο ζε θπζηθά πξφζσπα. Ππκκεηνρή μέλνπ θεθαιαίνπ (εληφο ή 
εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ππφθεηηαη ζηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο 

ησλ κεηνρψλ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο 
ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε επηβάιιεηαη, εθφζνλ ην δίθαην ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεη, γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, 

πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, εθφζνλ ππάξρεη 

ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ. Πηελ 
πεξίπησζε απηή ε αιινδαπή αλψλπκε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ρκήκα 

Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ.Π.Ο. έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο πνπ 
θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ ή 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή Ππλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί 

είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξεία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο 
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη, ην δε Δ.Π.Ο. δελ δηαζέηεη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. 
 

Ζ ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο 

κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ ζηα Σξεκαηηζηήξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ή ηνπ 
Νξγαληζκνχ Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ν.Ν.Π.Α.) εηαηξεηψλ. Νη εηαηξίεο απηέο 

δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο  πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  
 

Νη επελδπηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα θαηέρνπλ κεηνρέο θαη  πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην πνπ  είλαη ηδηνθηήηξηεο ξαδηνθσληθψλ, 
ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε  εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α΄ παξ. 

1 θαη παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 61 επελδπηέο απηήο σο πξνο θαζεκία απφ απηέο. 
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Κε ην Λ.4099/2012 θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 47 ηνπ Λ.3283/2004 

θαη πξνβιέθζεθε φηη, σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ παξαπέκπνπλ ζε 
θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 47 ηνπ Λ.3283/2004, εθαξκφδνληαη νη 

αληίζηνηρεο, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο 105 ηνπ λφκνπ 
4099/2012. 

 

2. πνβνιή εηήζησλ δειώζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο «Ξόζελ Έζρεο» ηεο 
εηαηξείαο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ κειψλ Γ.Π. ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ΚΚΔ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηέο θαζψο θαη φζσλ πξνζθέξνπλ 
δεκνζηνγξαθηθέο ππεξεζίεο ζε απηέο ή έληππα ή ξαδηνηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο πνπ 

ειέγρνληαη απφ απηέο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ, εθφζνλ ην έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία πεξηζζφηεξσλ απφ δχν δεκνζηεπκάησλ ή εθπνκπψλ θάζε κήλα (άξζξν 40 
Λ.1806/1988) ζχκθσλα κε ην Λ.3310/2005. Δηδηθφηεξα  ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πξφζσπα 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3213/2003 δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ 

πξνέιεπζε ησλ ρξεκαηηθψλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ, κε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
(εθδνηηθή) επηρείξεζε. Νη Γειψζεηο απηέο δελ είλαη απφξξεηεο. Ζ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο 

Γήισζεο θαη ε ππνβνιή -ελ γλψζεη- ειιηπνχο ή αλαθξηβνχο Γήισζεο ηηκσξνχληαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ρξεκαηηθή πνηλή θαη ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ απφ 
1-5 έηε (άξζξν 40 Λ. 1806/1988, σο ηζρχεη).  

 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3213/2003, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Λ.3932/2011 θαη ην 

Λ.4065/2012 θαη ηζρχεη ζήκεξα,  κεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο 

Γήισζεο (άξζξν 2 Λ. 3213/2003), θαζηεξψλεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο Γ‘ Κνλάδαο Διέγρνπ ησλ 
Γειψζεσλ Ξεξηνπζηαθήο Θαηάζηαζεο, δειαδή ηεο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 3691/2008, 

ήηνη ηεο «Αξρήο Θαηαπνιέκεζεο ηεο Λνκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Σξεκαηνδφηεζεο ηεο Ρξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ 

Ξεξηνπζηαθήο Θαηάζηαζεο», λα παξαιακβάλεη ηηο Γειψζεηο φισλ ησλ πξνζψπσλ, κε 

νξηζκέλεο εμαηξέζεηο (Γειψζεηο Ξξσζππνπξγνχ, πνπξγψλ θιπ), ελψ γηα ηελ πεξίπησζε κε 
ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο Γήισζεο (άξζξν 6 Λ. 3213/2003) πξνβιέπνληαη θαη 

απζηεξφηεξεο πνηλέο (άξζξα 6 θαη 9 Λ. 3213/2003) θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

πφρξενο ζε δήισζε πνπ παξαιείπεη λα ππνβάιιεη δήισζε ή ππνβάιιεη αλαθξηβή ή ειιηπή 
δήισζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ δέθα 

ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. Ν ππαίηηνο ησλ παξαπάλσ 

πξάμεσλ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ είθνζη 
ρηιηάδεο (20.000) επξψ έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ, αλ ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

απνθξππηφκελεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία απηφο νθείιεη 
λα ππνβάιεη δήισζε ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300.000) ρηιηάδσλ επξψ, 

αλεμαξηήησο αλ ε απφθξπςε επηρεηξείηαη κε ηε κε ππνβνιή δήισζεο ή ηελ ππνβνιή ειιηπνχο 

ή αλαθξηβνχο δήισζεο. Αλ νη αλσηέξσ πξάμεηο ηειέζηεθαλ απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη 
ρξεκαηηθή πνηλή απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ (άξζξν 

6). 
 

Ξιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνλ ππαίηην ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4,5, 6 
παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 8 παξ. 2 Λ. 3213/2003 επηβάιιεηαη θαη απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ δηθαησκάησλ απφ έλα (1) έσο πέληε (5) έηε, αλ ε πνηλή είλαη θπιάθηζε, θαη απφ δχν (2) 

έσο δέθα (10) έηε, αλ ε πνηλή είλαη θάζεηξμε. Ζ έθπησζε ηνπ ππαηηίνπ απφ ην αηξεηφ δεκφζην, 
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ αμίσκα ή ηε δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη, σο 

ζπλέπεηα ηεο απνζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, επέξρεηαη απηνδηθαίσο κφιηο ε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηαζηεί ακεηάθιεηε θαη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί κε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 64 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (άξζξν 9). Δπίζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ 

πξντφλ θάπνηνπ απφ ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ή πνπ απνθηήζεθαλ ακέζσο ή εκκέζσο 
απφ πξντφλ ηέηνησλ αδηθεκάησλ δεκεχνληαη κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 
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3. Δγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Κεηξών Γηαθάλεηαο (Ξ.Γ.310/96)  

 
Πηε κεξίδα θάζε επηρείξεζεο πνπ ηεξείηαη ζην νξηδφκελν απφ ην Ξ.Γ. 213/1995 εηδηθφ 

Κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ.Π.Ο., θαηαρσξνχληαη κε 
κέξηκλα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, κεηαμχ 

άιισλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 310/1996    

4. Θνηλνπνίεζε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, ην ΔΠΟ θαη ηελ Δ.Η.Ζ.Δ.Α. θάζε πξάμεο 
κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ή ζχζηαζεο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο (Λ.1746/1988, άξζξν 24, φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο Λ.3310/2005 θαη Λ.3414/2005 θαη ηζρχεη ζήκεξα). Πχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ην Λ.1746/1988 γηα ηελ κεηαβίβαζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

πνπ είλαη ηδηνθηήηεο εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ηε ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ 
δηθαηψκαηνο επ΄απηψλ (ελέρπξν) απαηηείηαη ππνρξεσηηθψο ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη 

θνηλνπνίεζε αληηγξάθνπ ηνπ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηνπ εγγξάθνπ απηνχ πξνο ην πνπξγείν Αλάπηπμεο, ην ΔΠΟ θαη ηελ Έλσζε Ηδηνθηεηψλ 

Ζκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ (Δ.Η.Ζ.Δ.Α). Πε πεξίπησζε ζπζηάζεσο ελερχξνπ επί ησλ 
κεηνρψλ απαηηείηαη θαη ε γλσζηνπνίεζή ηνπ, θαζψο θαη ηεο αηηίαο ηνπ, απφ ηηο ζηήιεο ηνπ 

εληχπνπ πνπ απνηειεί ηελ ηδηνθηεζία ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

απηψλ θαζηζηά άθπξε ηε ζχζηαζε ησλ αλσηέξσ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ.  

Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πνπ αθνξά κεηνρέο 
εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην φπνπ απφ ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ σο άλσ Λφκνπ 

1746/1988 φπσο ηζρχεη ζήκεξα νξίδεηαη: 

 
«Δάλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην, ε κεηαβίβαζή ηνπο κπνξεί λα γίλεηαη θαη 

κε ηε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην 
Σξεκαηηζηήξην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ρν «Θεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ Α.Δ.» 

ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε εθπξνζψπσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηνπ Δ.Π.Ο., ηεο 

Δλψζεσο Ηδηνθηεηψλ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ, ην Αξρείν Κεηφρσλ, πνπ θαηά λφκν ηεξεί, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρνο 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ, θαζψο θαη λα παξέρεη ζηνπο 
παξαπάλσ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία». 

 
5. Ν Λ. 3021/2002 ηζρύεη σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 12 παξ. 26 ηνπ Λ. 

3310/2005, κε ην νπνίν, εηδηθφηεξα, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 6 ηνπ 

Λ.3021/2002 θαη αθνξνχζαλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 
πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο.   
 

ΗΗ. ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ-ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ 

 
Ρν εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2843/12.10.2000 (ΦΔΘ 219/12.10.2000) φπσο ηζρχεη ζε 
θσδηθνπνηεκέλε κνξθή κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ απφ ην Λ.2992/2002, ην Λ. 

3371/2005 θαη ην Λ. 3556/2007. 

 
1. Ρν ελεξγεηηθφ ησλ Δ.Δ.Ξ.Λ. επελδχεηαη ππνρξεσηηθά σο εμήο: 

 
(α)  Πην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ θαη ησλ ςήθσλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ηεζζάξσλ 

ηνπιάρηζηνλ θνξηεγψλ πνληνπφξσλ πινίσλ. Ζ αμία θάζε επέλδπζεο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο ζπλνιηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

Δ.Δ.Ξ.Λ.. Πηηο παξαπάλσ πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη εηαηξίεο ησλ 

νπνίσλ πνληνπφξα πινία βξίζθνληαη ππφ λαππήγεζε. Νη αλσηέξσ κεηνρέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ.Ξ.Λ. είηε απεπζείαο είηε κέζσ εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ ησλ νπνίσλ ην 

100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.Ξ.Λ. 
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(β) Πε κεηξεηά, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη πηζησηηθνχο ηίηινπο ηζνδχλακεο ξεπζηφηεηαο. Νη 

επελδχζεηο ηεο Δ.Δ.Ξ.Λ. ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη 
ηνπ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηεο ζπλνιηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Ρν ππφινηπν είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ελεξγεηηθνχ δχλαηαη λα επελδχεηαη θαη: 
  

(i) ζε κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ κεηνρψλ 

θαη ςήθσλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ θνξηεγψλ πνληνπφξσλ πινίσλ. Πηηο παξαπάλσ 
πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ηα 

πνληνπφξα πινία βξίζθνληαη ππφ λαππήγεζε. Νη αλσηέξσ κεηνρέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ.Ξ.Λ. είηε απεπζείαο είηε κέζσ εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ ησλ 

νπνίσλ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.Ξ.Λ. 
ή/θαη  

(ii) ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ πινίσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα έλα 
ηνηο εθαηφ (51%) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ ςήθσλ ή/θαη  

(iii) ζε αθίλεηα ή θηλεηά πξάγκαηα πνπ εμππεξεηνχλ άκεζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο 
Δ.Δ.Ξ.Λ. ή/θαη ησλ εηαηξεηψλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (α), (i) θαη (ii). Ζ Δ.Δ.Ξ.Λ. 

δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κε ζθνπφ ηελ 

αληηζηάζκηζε (hedging) ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη ησλ επηηνθηαθψλ θηλδχλσλ. Ζ 
Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα ξπζκίδεη θάζε ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 

2. (α) Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 
πεξηπηψζεηο (α)  θαη β (i) γίλεηαη απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο απφ θνηλνχ, απφ ηνπο νπνίνπο ν 

έλαο κπνξεί λα είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο ειεγθηηθφο νίθνο, ν νπνίνο έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πξαγκαηνπνίεζεο ειέγρνπ κε βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο 
ησλ πινίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λαππεγνπκέλσλ) γίλεηαη απφ δχν αλεμάξηεηνπο 

κεζηηηθνχο νίθνπο αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ, δηεζλνχο θχξνπο, νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ 
θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Λαπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Δάλ δελ επηηπγράλεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθηηκεηψλ θαη 

ε πςειφηεξε απνηηκεζείζα αμία ππεξβαίλεη ηε ρακειφηεξε: 
 

(i) κέρξη πνζνζηνχ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), σο αμία ηνπ πινίνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί 
κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη σο κέζνο φξνο ησλ δχν απνηηκήζεσλ,  

(ii) θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ν νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αμίαο ηνπ πινίνπ γίλεηαη απφ ηξίην νίθν ηνλ νπνίν επηιέγνπλ νη δχν πξψηνη κεζηηηθνί νίθνη 
απφ ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν. 

 
(β) Ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ επελδχζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

πεξηπηψζεηο (β), (i) θαη (iii) γίλεηαη απφ δηεζλνχο θήκεο ειεγθηηθφ νίθν ή ηξάπεδα 
επελδχζεσλ κε βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα.  

 

(γ) Νη απνηηκήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα γίλνληαη θαηά ηε 
ζχζηαζε ηεο Δ.Δ.Ξ.Λ., θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη κεηά 

ηελ εηζαγσγή ηνπο εηεζίσο θαηά ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.  
 

δ) Νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν απνηηκήζεηο γίλνληαη κε δαπάλε ηεο 

Δ.Δ.Ξ.Λ.» 
 

3. Νη ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 18 
θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Λ.2843/2000 ηζρχνπλ γηα ηελ 

Δ.Δ.Ξ.Λ. απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη εθεμήο, παξάιιεια κε 
νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο ελεκεξψζεσο έρνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην 

Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 
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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 ή νη ινηπέο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ 
«Θαζεκεξηλή» απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

 

Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, ε Δηαηξεία ή νπνηαδήπνηε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ, 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 ηνπ Νκίινπ». 

 
Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία, ή νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ηεο, 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. 

 
 

3.14.1 Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ή/θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ 

 

Α. Ππκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 

 

Η. «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» κε  ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ («ΔΜΞΙΝΟΔΟ») 

 
α) ε από 4.01.2012 ζύκβαζε ανξίζηνπ δηαξθείαο (όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην από 

1.03.2012 Ξαξάξηεκα-Ρξνπνπνίεζε)  

 
Γπλάκεη ηεο άλσ ζχκβαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία 

«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.»  αλέζεζε θαη ε  ΔΜΞΙΝΟΔΟ ζπκθψλεζε θαη αλέιαβε ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξαγσγήο θαη επηκέιεηαο ηεο χιεο, ηελ έθδνζε, ηελ εκπνξηθή 

δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνδηθψλ θαη ελζέησλ ηνπ Νκίινπ πνπ δηαηίζεληαη 

απεπζείαο ζηα πεξίπηεξα.  
 

β) ην από 5.01.2012 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό  
Γπλάκεη ηεο άλσ ζχκβαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε  εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» αλέζεζε απφ 1.01.2012 θαη γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε  ΔΜΞΙΝΟΔΟ 
ζπκθψλεζε θαη αλέιαβε   

1. ηελ παξαγσγή θαη επηκέιεηα χιεο, ηελ πξνεθηχπσζε ησλ αθφινπζσλ εληχπσλ θαη ελζέησλ 

• ηνπ εληχπνπ «ΚΗΘΟΔΠ ΑΓΓΔΙΗΔΠ», 
• ησλ ελζέησλ «ΡΝΟΗΠΚΝΠ – ΡΑΜΗΓΗΑ» θαη «TV GUIDE»  θαη ησλ πεξηνδηθψλ 

«ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΝΠ», «ΓΛΑΗΘΑ», «ΠΘΙΝΠ & ΓΑΡΑ ΘΑΗ ΡΑ ΑΙΙΑ ΕΥΑ ΠΛΡΟΝΦΗΑΠ», 
«ΘΡΖΚΑ ΘΑΗ ΘΖΞΝΠ», «Θ» ηεο Θαζεκεξηλήο   

2. ηε ζπληήξεζε, επηκέιεηα θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ηζηνζειίδαο www.kathimerini.gr θαη ησλ 

ζπλδεφκελσλ κ΄απηήλ ηζηνζειίδσλ ηνπ «Γαζηξνλφκνπ» (www.gastronomos.gr), θαη ηνπ 
πεξηνδηθνχ  «ΓΛΑΗΘΑ» (www.gynaikamag.gr) 

 

 
ΗΗ. «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» ΚΔ «ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ - 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (ε «Σεξαιλη») ην από 

12.1.2012  ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ αόξηζηεο δηάξθεηαο 

Κε ην άλσ απφ 12.1.2012 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, κεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ εθδνηηθνχ 
θιάδνπ ηεο ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖΠ , ε   εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» αλέιαβε:  

http://www.gynaikamag.gr/
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 Ρελ εθηχπσζε ηεο εθεκεξίδαο «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE (λέα επσλπκία 
International New York Times) » καδί κε ηελ αγγιηθή έθδνζε ηεο  εθεκεξίδαο «Ζ 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» 

 Ρηο ππεξεζίεο θηικ, κνληάδ θαη πξνεηνηκαζίαο εθηχπσζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή 

ηεο σο άλσ εθεκεξίδαο  

 
III. «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» ΚΔ «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ 

ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ -ΔΟΥΞΖ» θαη ηνλ 
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΟΥΞΖ ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΡΞΝ Α.Δ.» («ΔΟΥΞΖ») 

 

Βάζεη Ηδησηηθνχ Ππκθσλεηηθνχ ανξίζηνπ δηαξθείαο ε εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» 
αλέζεζαλ θαη ε ΔΟΥΞΖ αλέιαβε έλαληη πξνκήζεηαο ηελ πξαθηφξεπζε θαη δηαλνκή ζε 

νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ησλ εληχπσλ πνπ θπθινθνξνχλ απφ ηελ εηαηξεία 
«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ». 

 

IV. «ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ -ΔΟΥΞΖ» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΟΥΞΖ ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ 

ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΡΞΝ Α.Δ.» («ΔΟΥΞΖ») ΚΔ  «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – ΔΜΞΙΝΟΔΟ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» («ΔΜΞΙΝΟΔΟ») 

 
Βάζεη Ηδησηηθνχ Ππκθσλεηηθνχ ανξίζηνπ δηαξθείαο ν ΔΜΞΙΝΟΔΟ αλέζεζε θαη ε ΔΟΥΞΖ 

αλέιαβε έλαληη πξνκήζεηαο ηελ πξαθηφξεπζε θαη δηαλνκή ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα ησλ εληχπσλ-Ξεξηνδηθψλ  πνπ ήδε θπθινθνξνχζαλ απφ ηνλ ΔΜΞΙΝΟΔΟ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ άλσ ζπκθσλεηηθνχ  φζν θαη απηψλ πνπ ηπρφλ ζα θπθινθνξήζνπλ 

ζην κέιινλ. 
 

V. «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ. ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» θαη 

ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» («ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ») ΚΔ  
«NEWSPAPERDIRECT, INC» (NEWSPAPERDIRECT ) 
 

Ζ ζχκβαζε αθνξά ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδα ηεο NEWSPAPERDIRECT ζηνπο 

ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ εθδφζεσλ ηεο εθεκεξίδαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» 

κέζσ δηαδηθηχνπ (Web Hosting). Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
ππνγξαθήο ηεο θαη είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο.   

 

VΗ. «ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – ΔΜΞΙΝΟΔΟ ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΗΑ» (ΔΜΞΙΝΟΔΟ) ΚΔ «ΑΔΟΝΞΝΟΗΑ ΑΗΓΑΗΝ ΑΛΥΛΚΖ ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΗΑ» (AEGEAN) 
 

Ζ ζχκβαζε αθνξά α) ηελ δεκνζηνγξαθηθή επηκέιεηα, ηελ δεκηνπξγηθή ππνζηήξημε θαη 
ζρεδηαζκφ, ηηο πξνεθηππσηηθέο θαη εθηππσηηθέο εξγαζίεο ηνπ πεξηνδηθνχ ―BLUE‖, β) ηελ 

εκπνξηθή πξνψζεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ηνπ αλσηέξσ πεξηνδηθνχ. Ζ ηζρχο ηεο 
ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πνπ νξίδεηαη ε 

12ε Γεθεκβξίνπ 2014.   

 
VII. «ΕENITH MARITIME CORPΝΟΑΡΗΝΛ» ΘΑΗ «BIGAL SHIPPING COPRORATION»  

ΚΔ «KYKLADES MARITIME CORPORATION» 
 

Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.», «ΕENITH MARITIME 

CORPORATION» θαη «BIGAL SHIPPING COPRORATION» έρνπλ ζπλάςεη  ζχκβαζε δηαρείξηζεο 
ησλ πινίσλ ηνπο, κε ηελ Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία «KYKLADES MARITIME CORPORATION».  

 
Νη φξνη ησλ απφ 29.5.2012 θαη 31.7.2012 ζπκβάζεσλ δηαρείξηζεο κεηαμχ ηεο «KYKLADES 

MARITIME CORPORATION» θαη θάζε κίαο απφ ηηο ζπγαηξηθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο 
πεξηγξάθνπλ ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πνπ ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία έρεη αλαιάβεη λα παξέρεη 

ζε απηέο, ήηνη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ κε ην θαηάιιειν πιήξσκα, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
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ζε ζρέζε κε ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πινία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ, ηελ επηκέιεηα ηεο ζχλαςεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε 
ζρέζε κε ηα πινία, ηελ παξνρή ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο πινηνθηήηξηεο, ηνλ εθνδηαζκφ 

ησλ πινίσλ κε ηηο αλαγθαίεο πξνκήζεηεο, θαζψο θαη κε θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ηελ επηκέιεηα ηεο δηελέξγεηαο 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη πξφζζεησλ επηζθεπψλ θαη ινηπέο ζπλαθείο ππεξεζίεο. Δπίζεο, ε 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ απφ 
πιεπξάο αζθάιεηαο (Safety and Security) θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
Νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο  έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ Ξξφηππε Πχκβαζε Γηαρείξηζεο  

Ξινίνπ «Shipman 98» ηνπ Baltic and International Maritime Council (BIMCO). 
 

Νη ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο ηζρχνπλ έσο ηελ θαηαγγειία ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ. Απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο πξνβιέπεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 
ηπρφλ εθθξεκνηήησλ. 

 
 

3.14.2 Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

XXV ηνπ Θαλνληζκνύ 486/2012 ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ 

 

 
3.14.2.1 Ξηζησηηθέο Γαλεηαθέο Ππκβάζεηο  
 

Νη ζεκαληηθφηεξεο πηζησηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, πνπ έρεη ζπλάςεη ν Όκηινο παξαηίζεληαη 
θαησηέξσ:  

 

Α/Α Δίδνο Γαλεηαθήο Πχκβαζεο Ρξάπεδα 
Ξνζφ    

(ρηι. €) 
Νθεηιέηεο/Δθδφη

εο 
Δπηηφθην 

πφινηπν 
30.09.2013 

(ρηι. €) 
Ιήμε 

1 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο Δζληθή 

24.000 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 
θαη 

Ξεξηζψξην 
6,00% 

16.306 - 

2 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο Δζληθή 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 
θαη 

Ξεξηζψξην 
6,00% 

3.400 31/12/2013 

3 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο Δζληθή 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 
ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 
θαη 

Ξεξηζψξην 

6,00% 

1.300 31/7/2014 

4 ETE FACTORS 
ETE 

FACTORS 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 
ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 

θαη 
Ξεξηζψξην 

6,00% 

1.751 - 

5 
Βξαρππξφζεζκν 

Γάλεην/Αιιειφρξενο 
Ξεηξαηψο 5.900 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 
ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 

θαη 
Ξεξηζψξην 

6,00% 

4.736 - 

6 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο Eurobank 

7.000 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 
θαη 

Ξεξηζψξην 
6,00% 

5.588 - 

7 
Γαλεηαθφο 

Αιιειφρξενο/Καθξνπξφζεζκνο 
Eurobank 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 
θαη 

Ξεξηζψξην 
6,00% 

1.521 30/12/2018 

8 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο 
Alpha 
Bank 

5.500 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 
ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 

Overnight 
θαη 

Ξεξηζψξην 

6,00% 

5.000 - 

9 ETE FACTORS 
ETE 

FACTORS 
300 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ – 
ΔΜΞΙΝΟΔΟ 
Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 

Overnight 

θαη 
Ξεξηζψξην 

6,00% 

229 - 

10 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο T – Bank 4.500 ΑΡΔ ΔΟΓΥΛ  4.931 - 

11 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο 
Credit 

Suisse AG 
4.600 

SEA PEARL 
ENTERPRISES 

0,90% 
πιένλ ηνπ 

Libor 
4.600 - 

12 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο Credit 4.032 BIGAL SHIPPING 0,90% 4.032 - 
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Suisse AG CORPORATION πιένλ ηνπ 

Libor 

13 Γαλεηαθφο/Αιιειφρξενο 
Credit 

Suisse AG 
3.702 

SEA PEARL 

ENTERPRISES 

0,90% 

πιένλ ηνπ 
Libor 

3.702 - 

14 
Καθξνπξφζεζκν Γάλεην (Αγνξά 

Ξινίνπ) 
Credit 

Suisse AG 
23.941 

BIGAL SHIPPING 
CORPORATION 

2,50% 
πιένλ ηνπ 

Libor 
21.394 31/8/2022 

15 
Καθξνπξφζεζκν Γάλεην (Αγνξά 

Ξινίνπ) 

Credit 

Suisse AG 
25.588 

ZENITH 
MARITIME 

CORPORATION 

2,50% 
πιένλ ηνπ 

Libor 

21.012 30/6/2022 

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή 
 
Πην ππφινηπν ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλεηαη πνζφ € 3.142 

ρηι. ην νπνίν αθνξά ην βξαρππξφζεζκν κέξνο απηψλ θαη ζηηο  ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 1.1 – 30.09.2013 εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη 
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο.  

 
Ν Όκηινο  δηαηεξεί επίζεο βξαρππξφζεζκα δάλεηα φπνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε αιιειφρξενπο 

ινγαξηαζκνχο ζπλνιηθνχ χςνπο € 59 εθαη. ηελ 30.09.2013 ρσξίο θαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

πιεξσκψλ. 
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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 31.12.2011 θαη 31.12.2012 θαη ηελ πεξίνδν 
1.1-30.9.2013.  

 
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα πξνέξρνληαη 

απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 γηα ηα ζηνηρεία 

ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012. Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ 
Δηαηξεία κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.) θαη 

ειέγρζεθαλ απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή-Ινγηζηή  θ. Πσηήξε Α. Θσλζηαληίλνπ  (Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 
13671) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο GRANT THORTON A.E. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεσο 2012 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηελ 28.03.2013, θαζψο θαη απφ ηελ 

Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 26.06.2013. 
 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα θαη αθνξνχλ 
ηηο πεξηφδνπο 1.1 – 30.9.2013 θαη 1.1 – 30.9.2012 πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 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 28.11.2013 απφθαζε 
ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ 

επηζθνπεζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή. 
 

 
Ρξνπνπνηήζεηο θνλδπιίσλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2012 ηνπ 

Νκίινπ: 

 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο θνλδπιίσλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2012 
ηνπ Νκίινπ, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.09.2013: 

 
 

ζε ρηι. € 

πνρξεώζεηο 
παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ 
ιόγσ εμόδνπ 

από ηελ 
ππεξεζία 

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή 
ππνρξέσζε 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

πφινηπν 1/1/2012 (φπσο είρε δεκνζηεπζεί)  4.934 4.875 95.623 

Δπίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο (241) 48 193 

πόινηπν 1/1/2012 κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 4.693 4.924 95.816 

πφινηπν 31/12/2012 (φπσο είρε δεκνζηεπζεί)  3.544 4.680 57.688 

Δπίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο:      

 - απφ απνγξαθή  (241) 48 193 

 - Ππλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ (267) 53 213 

πόινηπν 31/12/2012 κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 3.037 4.781 58.093 
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Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19, δελ είρε επίδξαζε ζηε ζπγθξηηηθή θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, ζηελ θαηάζηαζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 
ξνψλ γηα ηελ ελλεάκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30.9.2012. 

 
 

3.15.1 Δηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο  

 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηαηξίεο, πέξαλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο ρξήζεηο 2011 – 2012 θαη ηελ πεξίνδν 

1.1.-30.9.2013: 
 

Δηαηξεία Έδξα 
Πρέζε 

ζπκκεηνρήο 

Ξνζνζηό 

30.9.2013 2012 2011 

Θπγαηξηθέο(1) 

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (πξψελ 
ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) 

ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 

100% 100% 100% 

ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΓΥΛ 100% 100% 100% 

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.(*) 100% 100% 100% 

ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 100% 100% 

IHT - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ. 50% 50% 50% 

MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 50% 50% 50% 

Θνηλνπξαμίεο(2) 

KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI 
EFIMERIDA EKDOSH LTD ΘΞΟΝΠ ΑΚΔΠΖ 50% 50% 50% 

SUI GENERIS PUBLICATIONS ΑΔ  ΔΙΙΑΓΑ EMMEΠΖ 50% 50% 50% 

Ππγγελείο εηαηξείεο(2) 

ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 

ΔΙΙΑΓΑ 

ΑΚΔΠΖ - 0% 30% 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ.  

ΑΚΔΠΖ 25,00% 25,00% 25% 

EMMEΠΖ 6,58% 6,20% 6,20% 

ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΑΚΔΠΖ 25% 25% 25% 

ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & 
ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 
ΡΞΝ ΑΚΔΠΖ 26,30% 26,30% 24,80% 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. ΑΚΔΠΖ 20% 20% 20% 

HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ.  EMMEΠΖ 20% 20% - 

(1) Νιηθή Δλνπνίεζε 
(2) Θαζαξή Θέζε  

(*) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, 
ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: 

 
Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό Ππκκεηνρήο Ξινίν 

Sea Shell Enterprises Ltd Ιηβεξία 100%   

Sea Pearl Enterprises Ltd Ιηβεξία 100%   

Zenith Maritime Corporation Ιηβεξία 100% MT/Nissos Paros 

Bigal Shipping Corporation Ιηβεξία 100% MT/Nissos Delos 
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3.15.2 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ Σξήζεσλ 2011 – 2012 

 

 
3.15.2.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεσλ 

2011 - 2012 
 
Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηηο 

ρξήζεηο 2011-2012: 
 
 

Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ     

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 

Θχθινο Δξγαζηψλ 60.617 62.611 

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (51.454) (49.032) 

Κηθηό Θέξδνο 9.163 13.579 

Ινηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο 1.583 2.104 

Έμνδα Γηάζεζεο (16.606) (19.096) 

Έμνδα Γηνίθεζεο (6.551) (6.360) 

Ινηπά Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο (847) (2.199) 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ (13.259) (11.972) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 1.045 541 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα (3.790) (2.632) 

Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 83 (14) 

Ινηπά Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα (20.969) (1.020) 

Θέξδε/Εεκίεο απφ Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο (557) (374) 

Θέξδε πξν Φόξσλ (37.447) (15.470) 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο 175 (650) 

Θέξδε κεηά από Φόξνπο (Α) (37.272) (16.120) 

Θαηαλεκεκέλα ζε:     

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (37.083) (15.798) 

Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρέο  (189) (323) 

Θέξδε/Εεκίεο Αλαγλσξηζκέλα Απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα   

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Κεηαηξνπήο  (663) 1.940 

Δπαλεθηίκεζε Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ 0 0 

Αχμεζε Ξνζνζηνχ Ππκκεηνρήο ζε Θπγαηξηθή Δηαηξεία 0 19 

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από Φόξνπο (Β) (663) 1.959 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από Φόξνπο 
(Α)+(Β) (37.935) (14.162) 

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο  (37.746) (13.839) 

Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρέο  (189) (323) 

Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή (2,181) (0,929) 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ (8.696) (8.818) 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) 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 ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ 2011 - 2012 
 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ Νκίινπ γηα 

ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ  31.12.2011 θαη ηελ 31.12.2012: 
 
Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο   

ζε ρηι. € 31.12.2012 31.12.2011 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 121.316 97.393 

Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 0 0 

πεξαμία Δπηρείξεζεο 0 0 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.685 3.287 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 0 0 

Δπελδχζεηο ζε Ππλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 0 0 

Ινηπέο Δπελδχζεηο 283 769 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 61 21 
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε 0 0 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 0 0 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 1.958 2.836 

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 126.302 104.305 

Απνζέκαηα 9.128 11.409 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 25.041 30.453 

Απαηηήζεηο απφ Θπγαηξηθέο Δηαηξίεο ηνπ 0 0 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 7.471 5.935 

Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 842 1.034 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ 2 3 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία 0 0 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 29.008 36.340 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 71.492 85.174 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 197.794 189.479 

   

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ     

Ίδηα Θεθάιαηα     

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 10.200 10.200 

πέξ ην Άξηην 65.780 65.780 

Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο 0 0 

Ινηπά Απνζεκαηηθά 10.895 10.895 

Απνζεκαηηθά Κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκνχ (18.227) (17.564) 

Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ (10.115) 26.968 

Κείνλ: Ίδηεο Κεηνρέο 0 0 

Ίδηα Θεθάιαηα Απνδηδόκελα ζηνπο Κεηόρνπο ηεο 
Κεηξηθήο 58.533 96.279 

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (845) (656) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 57.688 95.623 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο   

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 44.058 0 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία 0 0 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 4.740 4.875 

πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ 
πεξεζία 3.544 4.934 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 7.330 8.062 

Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 0 0 

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 59.673 17.871 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο   

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 21.211 22.940 

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 907 977 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 53.641 49.138 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 4.316 2.573 

Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 357 357 

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 80.433 75.985 
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Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο   

ζε ρηι. € 31.12.2012 31.12.2011 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 140.106 93.856 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 197.794 189.479 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011)  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 2011 – 
2012 

 

 
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 31.12.2012 31.12.2011 

ζε ρηι. €     

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     
Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξφ θφξσλ (ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο) (37.447) (15.470) 
Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξφ θφξσλ (δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηφηεηεο) 0 0 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα : 0 0 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 1.1 - 31.12.2012 5.294 3.908 

Ξξνβιέςεηο 2.352 1.334 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 404 (4) 

Ξψιεζε ζπγαηξηθήο 0 0 

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 0 0 

    - Εεκηέο/ Θέξδε απφ πψιεζε/απνηίκεζε παγίσλ/ζπκκεηνρψλ 20.969 1.027 
    - Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 0 96 

     -Θέξδε (δεκηέο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 557 374 

     -Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ (731) (754) 

     -Έζνδα/Έμνδα ζπκκεηνρψλ 0 0 

     -Θέξδε (δεκηέο) εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ 0 0 

     -Θέξδε (δεκηέο) εχινγεο αμίαο απφ πψιεζε / απνηίκεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε εχινγε αμία (84) 0 

    - Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ επέλδπζε δηαζεζίκσλ (15) 0 

    - Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε 
εχινγε αμία 0 0 

     -Ξηζησηηθνί ηφθνη (1.030) (541) 

Σξεσζηηθνί θαη ζπλαθή έμνδα 3.790 2.632 

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο   

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ 763 1.422 

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ 1.768 (1.663) 

Κείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ 0 0 
(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Ξιελ 
ηξαπεδψλ) 25 5.118 

(Κείσζε)/Αχμεζε  πνρξεψζεσλ απφ θφξνπο 4 (160) 

(Κείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ 

(είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 0 0 

Κείνλ: 0 0 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (3.317) (2.549) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (74) (171) 

Ιεηηνπξγηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) (6.771) (5.400) 
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Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 31.12.2012 31.12.2011 

ζε ρηι. €     

 

Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Απφθηεζε/πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ (κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα ζπγαηξηθήο) (77) (102) 

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (49.612) (13.270) 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ 
παγίσλ/ζπκκεηνρσλ 990 12.690 

Αχμεζε/κείσζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 0 0 

Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ (166.546) 0 

Ξσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 166.055 0 

Δίζπξαμε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 0 0 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 1.030 568 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 0 

Δπελδπηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) (48.160) (114) 

      

Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 6.582 12.554 

Αχμεζε/κείσζε  Καθξνπξφζεζκσλ Γαλεηαθψλ πνρξεψζεσλ 44.058 0 
Αχμεζε/κείσζε  Καθξνπξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ (εθηφο 
δαλείσλ) (4) 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0 0 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0 0 
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο(ρξενιχζηα) 0 0 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 (68) 

Ξψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ 0 0 

Σξεκαηνδνηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 50.637 12.487 

      

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) (4.295) 6.973 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 36.340 27.698 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηα δηαζέζηκα (3.038) 1.669 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνζρηζζέληα θιάδνπ 0 0 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 29.008 36.340 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) 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 2011 – 2012 
 

Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ  Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο "Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ."   

ζε ρηι. € 

Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Θαηαβεβιεκέλ
ν 

Απνζεκαηηθ
ό από 

Έθδνζε 
Κεηνρώλ 

πέξ ην 
Άξηην 

Ραθηηθό 
Απνζεκαηηθ

ό 

Ινηπά 
Απνζεκαηηθ

ά 

Πύλνιν 
Απνζεκαηηθώ

λ 
Απνηέιεζκα 

εηο Λέν 

Ππλαιιαγ
καηηθέο 

Γηαθνξέο 

Κε 
Διέγρνπζε

ο 
Ππκκεηνρέ

ο Πύλνιν 

πόινηπα 31/12/2010 10.200 65.780 5.453 5.232 10.685 42.957 (19.504) (213) 109.905 

Κεηαθνξά ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πρεκαηηζκφο  εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ 0 0 0 210 210 (210) 0 0 0 

Κείσζε κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ 
εμαγνξά πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή 
εηαηξεία         0 0 0 (120) (120) 

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  0 0 0 210 210 (210) 0 (120) (120) 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ          0 (15.798) 0 (323) (16.120) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα          0       0 

Απφζβεζε απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο         0       0 

Δπαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ         0       0 

Θέξδνο απφ απφθηεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 
ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία         0 19 0 0 19 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο         0 0 1.940 0 1.940 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ   0 0 0 0 0 0 2 0 1.959 

πόινηπα 31/12/2011 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 26.968 (17.564) (656) 95.623 

Κεηαθνξά ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ         0       0 

Πρεκαηηζκφο  εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ         0       0 

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ          0 (37.083) 0 (189) (37.272) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα          0       0 

Απφζβεζε απνζεκαηηθνχ 
αλαπξνζαξκνγήο         0       0 

Δπαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ         0       0 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο         0   (663)   (663) 
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Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
πεξηόδνπ   0 0 0 0 0 0 (663) 0 (663) 

πόινηπα 31/12/2012 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 (10.115) (18.227) (845) 57.688 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) 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 01.01-30.9.2013 

 

  
3.15.3.1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Απνηειεζκάησλ Νκίινπ Θαζεκεξηλή 

πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 
 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηηο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ 

γηα ηηο πεξηφδνπο 1.1-30.9.2013 θαη 1.1-30.9.2012. 
 
Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ    

ζε ρηι. € 1.1-30.9.2013 1.1-30.9.2012 

Θχθινο Δξγαζηψλ 46.698  40.250  

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (37.533) (34.054) 

Κηθηό Θέξδνο 9.165  6.196  

Ινηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο 1.167  1.157  

Έμνδα Γηάζεζεο (10.421) (11.871) 

Έμνδα Γηνίθεζεο (3.419) (5.093) 

Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 0  0  

Ινηπά Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο (1.058) (603) 

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ (4.566) (10.214) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 746  1.392  

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα (3.613) (2.608) 

Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα (2.907) 87  

Ινηπά Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα (2.850) (7.021) 

Θέξδε/Εεκίεο απφ Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο (136) (383) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν Φόξσλ (13.327) (18.747) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο (207) (36) 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από Φόξνπο (Α) (13.534) (18.784) 

Θαηαλεκεκέλα ζε:     

Ηδηνθηήηεο ηεο Mεηξηθήο (13.560) (18.588) 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 26  (196) 

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα 0  0  

Ξνζά πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο: 0  0  

Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) απφ πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 0  0  

Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ζην 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (30) 0  

Κεηαβνιή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ απνζεκαηηθψλ απφ 
κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  (925) 0  

Ξνζά πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο 
πεξηόδνπο: 0  0  

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ 0  0  

Κεηαβνιή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ 
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  0  0  

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Κεηαηξνπήο (814) 103  

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) πεξηόδνπ κεηά 
θόξσλ (Β) (1.769) 103  

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα Ξεξηόδνπ  
(Α)+(Β) (15.302) (18.681) 
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Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ    

ζε ρηι. € 1.1-30.9.2013 1.1-30.9.2012 

      

Θαηαλεκεκέλα ζε:     

Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (15.329) (18.485) 

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 26  (196) 

Βαζηθά Θέξδε αλά Κεηνρή (0,7977) (1,0934) 

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα 0  0  

      

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ (818) (7.632) 

*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο 
ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
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3.15.3.2  Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ πεξηφδνπ 
1.1 – 30.9.2013 

 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ κε 
30.9.2013 θαη 31.12.2012: 
 

Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο   

ζε ρηι. €  30.9.2013 
          31.12.2012  
(Αλακνξθσκέλε)* 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 112.800 121.316 

Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 0 0 

πεξαμία Δπηρείξεζεο 0 0 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.277 2.685 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 0 0 

Δπελδχζεηο ζε Ππλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο 0 0 

Ινηπέο Δπελδχζεηο 146 283 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 185 59 
Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε 0 0 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 0 0 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 1.457 1.958 

Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 116.865 126.300 

Απνζέκαηα 8.561 9.128 

Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 29.156 25.041 

Απαηηήζεηο απφ Θπγαηξηθέο Δηαηξίεο ηνπ 0 0 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.518 7.471 

Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 523 842 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ 
Απνηειεζκάησλ 2 2 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία 0 0 

Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 25.315 29.008 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 69.074 71.492 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 185.939 197.792 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ     

Ίδηα Θεθάιαηα     

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 10.200 10.200 

πέξ ην Άξηην 65.780 65.780 

Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο 0 0 

Ινηπά Απνζεκαηηθά 10.898 10.895 

Απνζεκαηηθά Κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκνχ (19.041) (18.227) 

Απνηειέζκαηα Δηο Λένλ (24.227) (9.709) 

Κείνλ: Ίδηεο Κεηνρέο 0 0 

Ίδηα Θεθάιαηα Απνδηδόκελα ζηνπο Κεηόρνπο ηεο 
Κεηξηθήο 43.610 58.939 

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (819) (845) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 42.791 58.093 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο     

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 40.785 44.058 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία 0 0 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 5.800 4.840 

πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ 
ηελ πεξεζία 3.069 3.037 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 6.369 7.330 

Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 0 0 

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 56.022 59.266 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο     

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 19.067 21.211 

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 895 907 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 58.780 53.641 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 8.105 4.316 
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Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο   

ζε ρηι. €  30.9.2013 
          31.12.2012  
(Αλακνξθσκέλε)* 

Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 278 357 

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 87.126 80.433 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 143.148 139.699 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 185.939 197.792 
* Αλακνξθσκέλε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» ην νπνίν είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ «πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία», 
«Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε» θαη «Ηδηα θεθάιαηα» ηεο 31.12.2012 πνπ εκθαλίδνληαη  ζηηο δεκνζηεπκέλεο 
ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013. 
 
**Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 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 ελνπνηεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 
 
Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ   

ζε ρηι. € 
1.1-

30.9.2013 
1.1-

30.9.2012 

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξφ θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (13.327) (18.747) 

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξφ θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 0 0 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα : 0 0 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1 - 30.09.2013 4.267 3.131 

Ξξνβιέςεηο 1.892 971 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 

Ξψιεζε ζπγαηξηθήο 0 0 

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 0 0 

    - Εεκηέο/ Θέξδε απφ πψιεζε/απνηίκεζε παγίσλ/ζπκκεηνρψλ 2.850 7.021 

    - Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 0 0 

     -Θέξδε (δεκηέο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 136 383 

     -Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ (518) (548) 

     -Έζνδα/Έμνδα ζπκκεηνρψλ 0 0 

     -Θέξδε (δεκηέο) εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ 0 0 

     -Θέξδε (δεκηέο) εχινγεο αμίαο απφ πψιεζε / απνηίκεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε εχινγε αμία 0 (84) 

    - Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ επέλδπζε δηαζεζίκσλ 2.907 (621) 

    - Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε 
εχινγε αμία 0 0 

     -Ξηζησηηθνί ηφθνη (746) (770) 

Σξεσζηηθνί θαη ζπλαθή έμνδα 3.613 2.608 
Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 0 0 

Κείσζε /(αχμεζε) ησλ απνζεκάησλ (845) 6 

Κείσζε/(αχμεζε) ησλ απαηηήζεσλ (2.460) (73) 

Κείσζε/(αχμεζε) κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ 0 0 
(Κείσζε)/Αχμεζε  βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Ξιελ 
ηξαπεδψλ) 1.330 3.704 

(Κείσζε)/Αχμεζε  πνρξεψζεσλ απφ θφξνπο (231) (252) 

(Κείσζε)/Αχμεζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ (είζπξαμε 
επηρνξήγεζεο) 0 0 

Κείνλ: 0 0 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (2.839) (1.815) 
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Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (109) (55) 

Ιεηηνπξγηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Φφξνο εηζνδήκαηνο/Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ/Ινηπνί κε 
ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη  0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) (4.082) (5.144) 

Ρακεηαθέο Ονέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Απφθηεζε/πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 
επελδχζεσλ (κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα ζπγαηξηθήο) 0 (60) 

Αγνξά Δλζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (355) (49.266) 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ 
παγίσλ/ζπκκεηνρσλ 629 501 

Αχμεζε/κείσζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 0 0 
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 0 (169.934) 

Ξσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 0 169.434 

Δίζπξαμε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 0 0 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 746 779 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 0 

Δπελδπηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
(β) 1.020 (48.546) 

Ρακεηαθέο Ονέο από Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα (2.354) 47.736 

Aχμεζε/κείσζε  Καθξνπξφζεζκσλ Γαλεηαθψλ πνρξεψζεσλ  5.078 0 

Αχμεζε/κείσζε  Καθξνπξφζεζκσλ πνρξεψζεσλ (εθηφο δαλείσλ) 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0 0 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0 0 
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο(ρξενιχζηα) 0 0 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0 

Ξψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ 0 0 

Σξεκαηνδνηηθέο Ονέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) 2.723 47.736 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) (339) (5.954) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 29.008 36.340 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηα δηαζέζηκα (3.354) (158) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 25.315 30.229 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 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 ελδηάκεζσλ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2013 
 
Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο "Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ." 

ζε ρηι. € 

Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Θαηαβεβιεκέλν 

Απνζεκαηηθό 
από έθδνζε 

κεηνρώλ 
πέξ ην 

άξηην 

Ραθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Ινηπά 

Απνζεκαηηθά 

Πύλνιν 

Απνζεκαηηθώλ 

Απνηέιεζκα 

εηο Λέν 

Ππλαιιαγκαηηθέο 

Γηαθνξέο 

Κε 
ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο Πύλνιν 

πόινηπα 31/12/2011 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 26.968 (17.564) (656) 95.623 

Δπαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ     0 193 0 0 193 

Αλαζεσξεκέλα ππόινηπα ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2012 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 27.160 (17.564) (656) 95.816 

Κεηαθνξά ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ     0    0 

Πρεκαηηζκφο  εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ     0    0 

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ      0 (18.588)  (196) (18.784) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα      0    0 

Απφζβεζε απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο     0    0 

Δπαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ     0    0 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο 0    0  103  103 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ   0 0 0 0 0 0 103 0 103 

πόινηπα 30/9/2012 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 8.573 (17.461) (852) 77.135 

Κεηαθνξά ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ     0    0 

Πρεκαηηζκφο  εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ     0    0 
Κείσζε κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ 
εμαγνξά πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή 
εηαηξεία          0 

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ      0 (18.495)  6 (18.488) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα      0    0 
Απφζβεζε απνζεκαηηθνχ 
αλαπξνζαξκνγήο     0    0 

Δπαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ     0    0 

Θέξδνο απφ απφθηεζε πνζνζηνχ 
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία     0    0 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο 0    0  (766)  (766) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
πεξηόδνπ   0 0 0 0 0 0 (766) 0 (766) 

πόινηπα 31/12/2012 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 (9.922) (18.227) (845) 57.880 

Δπαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ     0 213   213 

Αλαζεσξεκέλα ππόινηπα ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2013 10.200 65.780 5.453 5.442 10.895 (9.709) (18.227) (845) 58.093 
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο "Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ." 

ζε ρηι. € 

Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

Θαηαβεβιεκέλν 

Απνζεκαηηθό 

από έθδνζε 
κεηνρώλ 
πέξ ην 

άξηην 

Ραθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Ινηπά 

Απνζεκαηηθά 

Πύλνιν 

Απνζεκαηηθώλ 

Απνηέιεζκα 

εηο Λέν 

Ππλαιιαγκαηηθέο 

Γηαθνξέο 

Κε 
ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο Πύλνιν 

Κεηαθνξά ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ    3 3 (3)   0 

Πρεκαηηζκφο  εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ     0    0 
Κείσζε κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ απφ 
εμαγνξά πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή 
εηαηξεία          0 

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  0 0 0 3.326 3.326 (3.326) 0 0 0 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ      0 (13.560)  26 (13.534) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα      0    0 

Απφζβεζε απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο     0    0 

Δπαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ     0    0 

Θέξδνο απφ απφθηεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 
ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία     0    0 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο 0    0  (814)  (814) 
Κεηαβνιή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ 
απνζεκαηηθψλ απφ κεηαβνιή ησλ 
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ       (925)   (925) 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ηεο επαλεθηίκεζεο 
ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
ηεο κεηαβνιήο ζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή     0 (30)   (30) 

Ινηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ   0 0 0 0 0 0 (814) 0 (814) 

πόινηπα 30/09/2013 10.200 65.780 5.453 5.445 10.898 (24.227) (19.041) (819) 42.791 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή 
Ινγηζηή. 
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3.16 Ξεγέο Θεθαιαίσλ  
 

Καθξνπξφζεζκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ απνηειεί θπξίσο ν 
καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο δεδνκέλνπ ησλ αξλεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ν Όκηινο. Δπηπιένλ, βξαρππξφζεζκεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαζψο θαη πηζηψζεηο απφ 
πξνκεζεπηέο. Ζ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Νκίινπ κε θεθάιαηα δαλεηαθά δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επνρηθφηεηα.   
 

Ρελ 31.12.2012 νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαλ ζε € 97.700 ρηι., εθ ησλ 
νπνίσλ € 44.059 ρηι. αθνξνχζαλ καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη € 53.641 ρηι. αθνξνχζαλ 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 
Ρελ 30.09.2013 νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαλ ζε € 99.565 ρηι., εθ ησλ 

νπνίσλ € 40.785 ρηι. αθνξνχζαλ καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη € 58.780 ρηι. αθνξνχζαλ 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 

Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ ηελ 30.09.2013 ήηαλ € 42.791 ρηι. θαη ηελ 31.12.2012 ήηαλ € 
58.094 ρηι. θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκηψλ εηο λένλ απφ € 9.709 ρηι. ηελ 31.12.2012 ζε 

€ 24.227 ρηι. ηελ 30.09.2013. 
 

Ρν κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ πιελ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο ηελ 
31.12.2011, ηελ 31.12.2012 θαη ηελ 30.09.2013 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ 7% 7,2% 7,8% 

 

Ρν κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο ηελ 31.12.2012 θαη ηελ 
30.09.2013 ήηαλ 2,24% θαη 2,23% αληίζηνηρα. 

 

 
3.16.1 Ρακεηαθέο Ονέο 

 
Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ θαηά 

ηηο ρξήζεηο 2011 - 2012 θαη ηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2012 - 1.1-30.9.2013. 

 
Ξεξίνδνο 1.1 – 30.9.2013  

 
Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 1.1-30.9.2013 1.1-30.9.2012 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (4.082) (5.144) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 1.020 (48.546) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ) 2.723 47.736 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (339) (5.954) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 29.008 36.340 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25.315 30.229 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο  
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2013 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 ην ελλεάκελν 2013 αλήιζαλ ζε 

€4.082 ρηι. έλαληη € 5.144 ρηι. ην  ελλεάκελν 2012, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δεκηψλ.  

 

Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ 

ζε € 1.020 ρηι. έλαληη εθξνέο € 48.546 ρηι. θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2012.  
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Νη εθξνέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ελλεάκελν ηνπ 2012 αθνξνχζαλ θχξηα 

εθηακηεχζεηο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πινίσλ χςνπο € 48,55 εθαη. 
 

Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2013 
αλήιζαλ ζε €2.723 ρηι. έλαληη €47.736 ρηι. ην ελλεάκελν ηνπ 2012. Νη εηζξνέο ζην 

ελλεάκελν ηνπ 2012 νθείινληαη θχξηα ζηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ πινίσλ. Ζ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ αλήιζε 
ζην ελλεάκελν ηνπ 2013 ζε € 50,48 εθαη. 

 
Σξήζεηο 2011-2012 

 
Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ      

ζε ρηι. € 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο(α) (6.771) (5.400) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (48.160) (114) 

Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ) 50.637 12.487 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (4.295) 6.973 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 36.340 27.698 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 29.008 36.340 
*Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο               
Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ 
ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) 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 2012 αλήιζαλ ζε € 6.771 ρηι. 
έλαληη € 5.400 ρηι. ην 2011, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 
Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2012 αλήιζαλ ζε € 48.160 ρηι. 

έλαληη € 114 ρηι. ην 2011 θπξίσο ιφγσ ηεο επέλδπζεο ησλ δχν πινίσλ. Ππλνιηθά γηα ην 2012 
επελδχζεθαλ € 48,57 εθαη. 

 

Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2012 αλήιζαλ ζε € 50.637 
ρηι. έλαληη € 12.487 ρηι. ην 2011. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηζξνέο νθείινληαλ θχξηα ζηα 

δάλεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ γηα ηελ αγνξά ησλ δχν πινίσλ € 9,70 εθαη. θαη € 49,75 εθαη. 
γηα ην 2011 θαη ην 2012 αληίζηνηρα. 

  

3.16.2 Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ  

 

Πχκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, πιελ ησλ  πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 3299/2004 (βιέπε ελφηεηα 3.7.2.3 

«Δπηρνξεγήζεηο»), δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θεθαιαίσλ νη νπνίνη επεξέαζαλ ή 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά, θαηά άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Νκίινπ.  

 
 

3.17 Πεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξείαο  
 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ «Θαζεκεξηλήο» δειψλεη φηη θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ή ηελ εκπνξηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 30εο Πεπηεκβξίνπ 2013 

έσο ζήκεξα δελ έιαβε ρψξα. 
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3.18 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο 

 
 

Νη ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο:  
 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ελλεάκελνπ 2013 έσο θαη ηε ιήμε ηνπ 2013, νη πξννπηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 
κε επλντθέο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ,  ζπλεπεία θαη ηεο 

παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηνπ Ρχπνπ θαη γεληθφηεξα ζηα Κέζα 
Καδηθήο  Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα, ε αγνξά 

ραξαθηεξίδεηαη γεληθφηεξα απφ θπθιηθφηεηα ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο λαχινπο εμαηηίαο 
ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ησλ 

δεμακελνπινίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε δεμακελνπινίσλ είλαη ελδεηθηηθά νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε 
πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ, ν αξηζκφο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ πνπ παξαδίδνληαη, ν 

αξηζκφο ησλ ππέξγεξσλ πινίσλ πνπ απνζχξνληαη, νη αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά 
κε ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη εθηηκψκελνη ξπζκνί αχμεζεο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ 

παγθφζκηά πνιηηηθή ζθελή.  
 

Γηα ηε ρξήζε 2014, φζν αθνξά ηνλ θιάδν ησλ εθδφζεσλ, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη δξαζηηθφο 
πεξηνξηζκφο ζηηο δεκίεο ηνπ σο απνηέιεζκα θαηά θχξην ιφγν ησλ ελεξγεηψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δχν ηειεπηαία έηε.  
 

Γηα ηνλ θιάδν ηεο Λαπηηιίαο αλακέλεηαη ζηε ρξήζε 2014 βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ηα 
εθηηκψκελα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ή ζεηηθά απφ ηελ απνηίκεζε 

ησλ πινίσλ  ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014 ην κέγεζνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 
κε αζθαιή ηξφπν απφ ζήκεξα.   

 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθδνηηθνχ θαη εθηππσηηθνχ ηνκέα 
ηελ  πεξίνδν 1.1-30.9.2013 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 10% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

ηνπ 2012. Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο 
2013. Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα 

ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο ρξήζεο ηνπ 2013.  

 
Όζν αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ  ηνπ Λαπηηιηαθνχ ηνκέα, ην δπζρεξέο καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ λαπιψζεσλ. Γηα ην 
δηάζηεκα απφ ηελ 30.9.2013 έσο θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 εθηηκάηαη φηη ε λαπιαγνξά ζα 

θηλεζεί ζε θαιχηεξα επίπεδα, απφ απηά ησλ 2 ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα ηε ρξήζε 2014 
δηαθαίλεηαη αλάθακςε ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ ζε επίπεδν κέζνπ φξνπ θαη πςεινχ ζεκείνπ 

θηλνχκελε ζε επίπεδα θαιχηεξα απφ απηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ. Δπηπιένλ ε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ απνηειεί ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηηο ηξάπεδεο θαζψο απμάλεηαη 
ε αμία ηεο επηβνεζεηηθήο εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ (Collateral Value) ην νπνίν έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ξίζθν ησλ ήδε ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ.  

 

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 16,11% ηελ πεξίνδν 1.1-
30.09.2013 ζαλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Νκίινπ 

γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο. Ζ 
ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί επηβξαδπλφκελε γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο 

2013.  Γηα ηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 
κε ηνλ ίδην ξπζκφ κε απηφλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2013.  

 

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα απμήζεθε θαηά 337% ζε ζρέζε κε ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Νθείιεηαη θχξηα ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ 

νκίινπ. Δθηηκάηαη φηη ε παξαπάλσ ηάζε ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 
ρξήζεο. Πηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ 2013. 
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Ρα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ Νκίινπ εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν (θφζηνο δηάζεζεο κείσζε 12,20%, θφζηνο δηνίθεζεο κείσζε 
32,85%). Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο 

2013 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014. 
 

Όζν αθνξά  ηα απνζέκαηα παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή κείσζε πνπ αλακέλεηαη 

λα ζπλερηζηεί θαη ζηε λέα ρξήζε.  
 

Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή 
γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ πθίζηαηαη. Νη 
παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ πξννπηηθψλ ηνπ Νκίινπ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, 

αλαπηχζζνληαη ζην θεθάιαην 2 «Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ». 

 
 

3.19 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε  
 

 

Ζ Δηαηξία απφ ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρεη εθδφζεη, δειαδή απφ ηελ 
30.09.2013 έσο θαη ηελ 31.01.2014, 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. Όιεο 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) ζε επίπεδν Νκίινπ γηα ηελ 
πεξίνδν  1.10.2013 – 31.01.2014 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Ακνηβέο Γηνίθεζεο 

ζε € ρηι.   1.10.2013-31.01.2014 

Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  72 

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ 83 

Πύλνιν 155 

*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. 

 
Πεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη ππφινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ηνπ Νκίινπ 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 1.10.2013 έσο 31.01.2014 . 
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α) Ππλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο: 
 

 

 
 

 
 
 

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ππεξεζίεο εθηχπσζεο, επηκέιεηεο εληχπσλ, ππεξεζίεο 
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, κηζζψζεηο αθηλήησλ, εθθαζαξίζεηο εληχπσλ θαη αγνξέο εληχπσλ. 

 
Ρν πνζφ ησλ € 4.259.621,18 αθνξά ην ππφινηπν ηεο απαίηεζεο έλαληη κειινληηθψλ ελνηθίσλ 

πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηε κεηξηθή πξνο ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΡΔ ΔΟΓΥΛ, ιφγσ 

νινθιήξσζεο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ησλ εκηηειψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηέρεη ε 
δεχηεξε. 

 
Ρν ππφινηπν ηεο απαίηεζεο ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» απφ ηελ εηαηξεία 

«ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» χςνπο € 7.246 ρηι. αθνξά θαηά € 2.000 ρηι. ηακεηαθή 

δηεπθφιπλζε ηεο σο άλσ εηαηξείαο πξνο ηελ εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ ηνπ Νκίινπ θαη θαηά € 5.246 ρηι. αθνξά δάλεην 

31/1/2014

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ 

Α.Δ.
Α.Ρ.Δ. ΔΟΓΥΛ

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.

ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ 

ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ 

- ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ.

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ Ξ.Λ.

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ 

ΕΞΠΛΟΡΕΡ 

Α.Ε.Ε.Ε.Ε.

MAISON 

ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ.
ΠΛΝΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
4.259.621,18 1.189.402,33 299.021,83 5.748.045,34

Α.Σ.Ε. ΕΡΓΩΝ 358.919,25 1.110,72 5.252,56 365.282,53

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 556.914,21 1.242.246,50 91.898,82 901.365,68 2.792.425,21

ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΥΕΡΑΛΝΣ 

ΣΡΙΜΠΙΟΤΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Α.Ε.Ε.

3.181,26 3.181,26

ΑΡΓΟΝΑΤΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Π.Ν.
7.245.808,54 7.245.808,54

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ ΕΞΠΛΟΡΕΡ 

Α.Ε.Ε.Ε.Ε.
0,00

MAISON ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε. 0,00

ΤΝΟΛΑ 362.100,51 4.816.535,39 8.435.210,87 1.242.246,50 1.110,72 396.173,21 901.365,68 16.154.742,88

Α

Π

Α

Ι

Σ

Η



Η

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ / ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ  31/01/2014

ΞΝΣΟΔΥΠΖ

1/10/2013 - 31/01/2014

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ 

Α.Δ.
Α.Ρ.Δ. ΔΟΓΥΛ

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ 

ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.

ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ 

ΣΔΟΑΙΛΡ ΡΟΗΚΞΗΝΛ 

- ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.Δ.

ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ Ξ.Λ.

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ 

ΕΞΠΛΟΡΕΡ 

Α.Ε.Ε.Ε.Ε.

MAISON 

ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ.
ΠΛΝΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
50.701,20 2.680,20 6.057,33 59.438,73

Α.Σ.Ε. ΕΡΓΩΝ 120.507,32 105.242,64 1.072,12 4.223,79 231.045,87

ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. 12.274,09 4.000,00 103.583,55 0,00 364.519,35 484.376,99

ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΥΕΡΑΛΝΣ 

ΣΡΙΜΠΙΟΤΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Α.Ε.Ε.

890,00 890,00

ΑΡΓΟΝΑΤΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Π.Ν.
99.433,33 99.433,33

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ ΕΞΠΛΟΡΕΡ 

Α.Ε.Ε.Ε.Ε.
-43.471,91 501.566,97 458.095,06

MAISON ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε. 0,00

ΤΝΟΛΑ 89.309,50 4.000,00 757.834,14 106.263,75 1.072,12 374.800,47 0,00 1.333.279,98

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΥΙΖΠΔΗΠ / ΑΓΝΟΔΠ  1/10/2013 - 31/01/2014

Π

Ω

Λ

Η

Σ

Η



ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ
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ηεο εηαηξείαο ―SEA PEARL ENTERPRISES LTD‖ (Δηαηξεία 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο 

«ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ ΔΔΞΛ») πξνο ηελ εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» βάζεη ζπκβάζεσλ 
εηήζηνπ επηηνθίνπ 3%.    

 
Ρν πνζφ ησλ € 556.914,21 ηεο απαίηεζε ηεο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ» απφ 

ηελ εηαηξεία «ΑΡΔ ΔΟΓΥΛ» αθνξά πξνθαηαβνιέο γηα κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη πιεξσκψλ 

θνηλφρξεζησλ δαπαλψλ. 
 

β) Ππλαιιαγέο κε ζπγγελείο εηαηξείεο: 

 

 
 

31/1/2014

ΑΠΟΣΟΛΗ
ΚΑΣΑΣ.ΣΤΠΟΤ ΣΟ 

ΔΙΕΘΝΕ ΑΕΡΟΔΡ.Α.Ε.
Ε-ΟΝΕ Α.Ε.

ΑΡΚΣΟ 

ΕΚΔΟΣΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΤΡΩΠΗ

KATHIMERINI, 

POLITIKI, 

OIKONOMIKI 

EFIMERIDA 

EKDOSH LTD

SUI GENERIS 

PUBLICATIONS Α.Ε.
ΤΝΟΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΚΔΟΕΙ Α.Ε. 1.005.104,47 1.051.371,26 144.387,50 2.200.863,23

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 133.548,91 1.475,65 135.024,56

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ  Α.Ε.Ε.Ε.Ε. 37.446,73 447.964,39 14.345,02 499.756,14

ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΥΕΡΑΛΝΣ 

ΣΡΙΜΠΙΟΤΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
0,00

ΤΝΟΛΑ 0,00 37.446,73 0,00 0,00 1.453.068,86 1.199.265,19 145.863,15 2.835.643,93

31/1/2014

ΑΠΟΣΟΛΗ
ΚΑΣΑΣ.ΣΤΠΟΤ ΣΟ 

ΔΙΕΘΝΕ ΑΕΡΟΔΡ.Α.Ε.
Ε-ΟΝΕ Α.Ε.

ΑΡΚΣΟ 

ΕΚΔΟΣΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΤΡΩΠΗ

KATHIMERINI, 

POLITIKI, 

OIKONOMIKI 

EFIMERIDA 

EKDOSH LTD

SUI GENERIS 

PUBLICATIONS Α.Ε.
ΤΝΟΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΚΔΟΕΙ Α.Ε. 26.000,00 332.515,52 161.150,00 519.665,52

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 0,00

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ  Α.Ε.Ε.Ε.Ε. 0,00

ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΥΕΡΑΛΝΣ 

ΣΡΙΜΠΙΟΤΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
19.412,53 19.412,53

ΤΝΟΛΑ 26.000,00 0,00 0,00 0,00 351.928,05 161.150,00 0,00 539.078,05

Α
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ΑΠΑΙΣΗΗ 31/01/2014

ΤΠΟΥΡΕΩΗ 31/1/2014

ΑΠΑΙΣΗΕΙ / ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΜΕ ΤΓΓΕΝΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΕ
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Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ππεξεζίεο εθηχπσζεο, κηζζψζεηο αθηλήησλ, εθθαζαξίζεηο 

εληχπσλ θαη αγνξέο εληχπσλ. 
 

Νη απαηηήζεηο απφ ηελ εηαηξεία «ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & 
ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ»  αθνξνχλ ην αλεμφθιεην ππφινηπν απφ ιηαληθέο πσιήζεηο – 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηνπ Νκίινπ – ηεο «ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ» πξνο ηξίηνπο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ 
«Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.».  Πεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ 

πξνο ηελ εηαηξεία «ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & 
ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ».  

 
Αληίζηνηρα νη ππνρξεψζεηο πξνο ηελ εηαηξεία «ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ» αθνξνχλ ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηεο πξνκήζεηαο πνπ 

ιακβάλεη ε «ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 
ΡΞΝ» γηα ηελ δηαθίλεζε θαη πψιεζε ζε ηξίηνπο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηνπ Νκίινπ, γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 

γ) Ππλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 

Γηα ηελ πεξίνδν 1.10.2013-31.01.2014, ν Όκηινο ρξεψζεθε απφ ηελ Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία 
Kyklades Maritime Corporation πνζφ € 177.567  πνπ αθνξά ζε ακνηβέο δηαρεηξίζεσο ηνπ 

πινίνπ θαη πνζφ € 124.370 πνπ αθνξά ζε πξνκήζεηα 2,5% επί ησλ λαχισλ ηνπ πινίνπ. Ρελ 
31 Ηαλνπαξίνπ, 2014 ην πνζφ ησλ € 1.633.432 πνπ νθείιεηαη πξνο ηελ Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, 

αληηπξνζσπεχεη πιεξσκέο απφ ηελ Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Νκίινπ. 
 

 
 

1/10/2013- 31/01/2014

ΑΠΟΣΟΛΗ
ΚΑΣΑΣ.ΣΤΠΟΤ ΣΟ 

ΔΙΕΘΝΕ ΑΕΡΟΔΡ.Α.Ε.
Ε-ΟΝΕ Α.Ε.

ΑΡΚΣΟ 

ΕΚΔΟΣΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΤΡΩΠΗ

KATHIMERINI, 

POLITIKI, 

OIKONOMIKI 

EFIMERIDA 

EKDOSH LTD

SUI GENERIS 

PUBLICATIONS Α.Ε.
ΤΝΟΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΚΔΟΕΙ Α.Ε. 109,20 44.405,13 39.242,65 83.756,98

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 300,00 300,00

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ  Α.Ε.Ε.Ε.Ε. 34.099,64 8.947,93 6.750,00 49.797,57

ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΥΕΡΑΛΝΣ 

ΣΡΙΜΠΙΟΤΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
0,00

ΤΝΟΛΑ 109,20 34.099,64 0,00 0,00 53.353,06 45.992,65 300,00 133.854,55

1/10/2013 - 31/01/2014

ΑΠΟΣΟΛΗ
ΚΑΣΑΣ.ΣΤΠΟΤ ΣΟ 

ΔΙΕΘΝΕ ΑΕΡΟΔΡ.Α.Ε.
Ε-ΟΝΕ Α.Ε.

ΑΡΚΣΟ 

ΕΚΔΟΣΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΤΡΩΠΗ

KATHIMERINI, 

POLITIKI, 

OIKONOMIKI 

EFIMERIDA 

EKDOSH LTD

SUI GENERIS 

PUBLICATIONS Α.Ε.
ΤΝΟΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΚΔΟΕΙ Α.Ε. 16.998,74 1.820.446,73 1.837.445,47

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 0,00 -161,88 -161,88

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ  Α.Ε.Ε.Ε.Ε. 569,98 331.556,31 332.126,29

ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΥΕΡΑΛΝΣ 

ΣΡΙΜΠΙΟΤΝ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
3.768,53 15.782,55 19.551,08

ΤΝΟΛΑ 21.337,25 0,00 0,00 0,00 2.167.785,59 0,00 -161,88 2.188.960,96

ΠΩΛΗΣΗ 1/10/2013 -  31/01/2014

Α

Γ

Ο

Ρ

Α



Σ

Η



ΠΩΛΗΕΙ / ΑΓΟΡΕ ΜΕ ΤΓΓΕΝΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΑΓΟΡΑΣΗ 1/10/2013 - 31/01/2014

Π

Ω

Λ

Η

Σ

Η
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Ζ Kyklades Maritime Corporation, κε έδξα ηε Κνλξφβηα Ιηβεξίαο, είλαη εηαηξεία ζπκθεξφλησλ 

θ. Αξηζηείδε Αιαθνχδνπ θαη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο 
Γηαρεηξίζηξηαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖΠ, ιφγσ επηδίσμεο δηαθνξεηηθψλ 

ζθνπψλ.   
 

Όιεο νη ππφ (α), (β) θαη (γ) αλσηέξσ ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

πηνζεηεκέλεο ζπλήζνπο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο ηξέρνπζαο αγνξάο. 
Νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο είλαη ζπλέπεηα θαηά αληηζηνηρία ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο.  
 

 
3.20 Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή  

 

Θαηά ηηο ρξήζεηο 2011-2012 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 κεηφρσλ, 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 ηα ίδηα θεθάιαηα πιένλ ησλ κε δηαλεκνκέλσλ απνζεκαηηθψλ. 
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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. 
 

 
3.21 Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ νχηε ε Δηαηξεία νχηε άιιε εηαηξεία ηνπ 

Νκίινπ εκπιέθεηαη ζε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή δηαδηθαζία 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθθξεκνχλ ή ελδέρεηαη λα 

θηλεζεί ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ Νκίινπ ηεο θαη έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο), πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη ή είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ 
θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο ή θαη ηνπ Νκίινπ ηεο.  
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3.22 Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά 

Πηειέρε  
 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 9 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, θαζψο θαη ν Δζσηεξηθφο ειεγθηήο θ. 
Αιέμαλδξνο Γηαλλνπιάο. 

 

Ζ δηεχζπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ ηεο νξγάλσλ θαη αλψηεξσλ 
Γηνηθεηηθψλ Πηειερψλ είλαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζην Γήκν Ξεηξαηψο, επί ηεο 

νδνχ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκ. Φαιεξέσο 2, Λ. Φάιεξν 18547.  
 

 

3.22.1 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα 
απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο θαη έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηξηεηή ζεηεία πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ 
πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί, φκσο, 

λα πεξάζεη ηελ ηεηξαεηία. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, 

κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη είλαη ειεχζεξα αλαθιεηά. Κέινο ηνπ ΓΠ κπνξεί λα είλαη θαη 
λνκηθφ πξφζσπν. Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθά θαη κε 

εθηειεζηηθά Κέιε.  
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμειέγε κε απφθαζε ηεο Δηήζηαο Ραθηηθήο  Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 31εο Καΐνπ 2011, απνηειείην απφ 11 κέιε θαη ζπγθξνηήζεθε ζε 
ζψκα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 31εο Καΐνπ 2011.  

 
Δλ ζπλερεία  παξαηηήζεθε ην εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ ΓΠ θ. Ληθφιανο Λανχκεο ηελ 28.5.2013,  

θαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 28.5.2013 

δελ αληηθαηαζηάζεθε ν αλσηέξσ παξαηηεζείο Πχκβνπινο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
παξέκεηλε  δεθακειέο  κε ηελ έγθξηζε θαη ηεο επφκελεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο , ε 

νπνία ζπλήιζε ηελ 26ε Ηνπλίνπ 2013. 
 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 παξαηηήζεθε ην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  ηνπ ΓΠ θ. Γξεγφξηνο 
Ρηκαγέλεο ηνπ  Ησάλλνπ, νπφηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέκεηλε πιένλ ελλεακειέο. Δλ 

ζπλερεία ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ απεβίσζε ν Αληηπξφεδξνο θαη κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ ΓΠ 

θ. Γεψξγηνο Θσλζηαληηλίδεο ηνπ Θεσδψξνπ θαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ ΓΠ θαηά ηε 
ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 19.2.2014 δελ αληηθαηαζηάζεθε ην εθιηπφλ κέινο ηνπ ΓΠ κε άιιν κέινο 

θαη ην ΓΠ παξέκεηλε 8κειέο. Θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 19ε Φεβξνπαξίνπ 2014 ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη έρεη ζήκεξα ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 
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 ΠΛΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 Νλνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα 

1 Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο ηνπ Ησάλλε Ξξφεδξνο - Δθηειεζηηθφ Κέινο 

2 Ησάλλεο Αιαθνχδνο ηνπ Αξηζηείδε Αληηπξφεδξνο – Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3 Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο ηνπ Αξηζηείδε Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ Κέινο 

4 Κάξζα  Εψε-Γεξηηιή ηνπ Θενθάλνπο Δθηειεζηηθφ Κέινο 

5 
Αιέμαλδξνο Ξαπαρειάο ηνπ 
Αξηζηνκέλε 

Δθηειεζηηθφ Κέινο 

6 

Ξαλαγηψηεο (Ράθεο) Αζαλαζφπνπινο 

ηνπ Ησάλλε 

Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

7 Ξαλαγηψηεο Βνπξινχκεο ηνπ Αλδξέα Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

8 Ησάλλεο Θνληέιιεο ηνπ Δκκαλνπήι Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

 
Ζ σο άλσ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζα εγθξηζεί ζηελ επφκελε 

Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έσο ηα ηέιε Ηνπλίνπ 2014. Ζ  ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζα ιήμεη κε ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ζπγθιεζεί εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2014, 

κπνξεί φκσο λα παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο άλσ 
ζεηείαο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ηεηξαεηία. 

 
Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηόηεηεο Γ.Π. 

 

Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 3016/2002 σο ηζρχεη, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αζθεί 
ηε δηνίθεζε, εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, απνθαζίδεη γηα 

φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ θαη αλαθέξνληαη ζην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ 
εμαίξεζε εθείλσλ ηα νπνία θαηά ην Λφκν ή ην Θαηαζηαηηθφ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο ηεο Δηαηξείαο ή γηα ηα νπνία απηή ήδε απνθάζηζε 

λφκηκα. 
 

Ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο πξνζδηνξίδνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη κε 
ζαθήλεηα ηφζν ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν απφ ην ΓΠ ηεο 

Δηαηξείαο εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.  
 

1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηε δηνίθεζε (δηαρείξηζε θαη δηάζεζε) ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηαθπιάζζεη ηα 
ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα ζηα νπνία θηλείηαη ε γξακκή ηεο εθεκεξίδνο θαη ε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε θαη ην ζπληαθηηθφ επηηειείν 
ηεο εθεκεξίδαο. Ρα ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα είλαη, πάλησο, νξνζεηεκέλα απφ ηε 

δηαθεξπγκέλε πίζηε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξνο ην θαζεζηψο ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ηηο αξρέο ηεο ειεπζέξαο νηθνλνκίαο θαη ηεο πξνάζπηζεο 
ησλ επξσπατθψλ ζπκθσληψλ ηεο ρψξαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ, 
ζχκθσλα κε ην Λφκν ή απηφ ην θαηαζηαηηθφ, αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ησλ εμνπζηψλ θαη 
αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζψο θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, 
θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. 

3. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα λα αλαζέηεη ηηο 
εμνπζίεο ηνπ δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή 

κε. Δπίζεο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κε κέιε ηνπ ή, εάλ ν λφκνο δελ ην 
απαγνξεχεη θαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα 
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αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο ηνχησλ 

ζε άιια κέιε ή ηξίηνπο. 
4. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ σο εθηειεζηηθψλ θαη κε. Ν 

αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δε κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. 

5. Ξέξαλ ησλ ινηπψλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη απφ ην λφκν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη 

αξκφδην γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
3β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Όζνλ αθνξά ζε νκνινγηαθά δάλεηα κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο, ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 
παξάγξαθν 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

6. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί επίζεο λα απνθαζίδεη νκφθσλα γηα ηελ παξνρή 
εγγπήζεσλ ή άιιεο αζθάιεηαο απφ ηελ Δηαηξεία ππέξ άιισλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία ε 

Δηαηξεία έρεη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη εθφζνλ ε εγγχεζε ή ε αζθάιεηα ππεξεηεί ην 

εηαηξηθφ ζπκθέξνλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Θ.Λ. 
2190/1920. 

 
Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο. Ρνλ πξφεδξν, φηαλ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν πξψηνο 

αληηπξφεδξνο ή νη επφκελνη αληηπξφεδξνη θαη απηνχο φηαλ θσιχνληαη, χζηεξα απφ απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν δηεπζχλσλ ή νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη. 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ην ΓΠ ζπλεδξηάδεη ζηελ 

έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην 
απαηηνχλ. Πε θάζε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο 

ηνπ ζε άιιν ηφπν, 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. Κπνξεί επίζεο λα ζπλεδξηάδεη κε 

ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θ.Λ. 2190/20. 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζχκβνπινο πνπ 

απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχκβνπιν. Θάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα 
εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε 

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξεβξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηφ ην ήκηζπ 
πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα 

είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ. Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο ή ην Θαηαζηαηηθφ απαηηεί εμαηξεηηθή απαξηία ή πιεηνςεθία.  

 
Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε πνπ παξαζηάζεθαλ ζηελ 
ζπλεδξίαζε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, αλ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν θελσζεί ζέζε κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηφηε:  

 

(α) Δάλ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε (ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθν 1 ηνπ  θαηαζηαηηθνχ) θαιχπηεη ή θαιχπηνπλ ηελ 

θελσζείζα ζέζε ή ζέζεηο. 
(β) Δάλ δελ ππάξρνπλ, εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην κπνξεί είηε λα ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο 
θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ πξηλ απφ ηελ θέλσζε ηεο 

ζέζεο ή ζέζεσλ, είηε, λα εθιέμνπλ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα 
ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ή ησλ ζέζεσλ θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 

αλαπιεξψλεηαη ή ησλ κειψλ πνπ αλαπιεξψλνληαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη ζηε 
δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ.2190/1920 θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
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Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία κπνξεί 

λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο αθφκα θη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. Ζ επηινγή κίαο εθ ησλ δχν αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ιχζεσλ 

(αληηθαηάζηαζεο ή κε) γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 
ηνπ. 

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, απαγνξεχεηαη ζηνπο 
Ππκβνχινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο 

θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ, ρσξίο άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα δηθφ ηνπο 
ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο 

πνπ επηδηψθεη ε εηαηξεία θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ 
ηέηνηνπο ζθνπνχο. Ρα αλσηέξσ πξφζσπα κπνξνχλ θαη εμαίξεζε  λα είλαη κέιε δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο ή εηαηξεηψλ ζην 

θεθάιαην ησλ νπνίσλ ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη. 
 

Ζ ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ ΓΠ δελ εγθξίλεηαη απφ ην ΓΠ κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
επηηξνπήο ακνηβψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ απηνχ, δεδνκέλνπ φηη δελ 

πθίζηαηαη επηηξνπή ακνηβψλ. 

 
Ρν Γ.Π. κε ηελ απφ 9.1.2014 απφθαζή ηνπ θαζφξηζε ην ζχζηεκα εθπξνζψπεζεο ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ελεξγνχλ νη εμνπζηνδνηεκέλνη 
εθπξφζσπνη.  

 
Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο :  

 
Αξηζηείδεο Αιαθνύδνο ηνπ Ησάλλε, Ξξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο είλαη πνιηηηθφο κεραληθφο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αζρνιείηαη κε ηε 
λαπηηιία. 

 

Ησάλλεο Αιαθνύδνο ηνπ Αξηζηείδε,  Αληηπξφεδξνο- Κε εθηειεζηηθφ Κέινο   
Ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο ζπνχδαζε Ηζηνξία  θαη Νηθνλνκηθά ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Νμθφξδεο. 

Δίλαη ν ηδξπηήο, Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ ΠΘΑΗ.  
Ξαξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Όκηινο ιεηηνπξγεί ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο 

«Κεισδία», «Ιάκςε», «RED» θαη πην πξφζθαηα ην «Freedom». Ξξηλ αζρνιεζεί κε ηνλ ρψξν 

ησλ ΚΚΔ, ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηεο Λαπηηιίαο. 
 

 
Θεκηζηνθιήο Αιαθνύδνο ηνπ Αξηζηείδε, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο- Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο είλαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο κεηξηθήο εηζεγκέλεο εηαηξίαο "Ζ 
ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ" θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΔ" , ε νπνία 

(ζπγαηξηθή) εθδίδεη ηελ εκεξήζηα  εθεκεξίδα «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαζψο επίζεο θαη  κέινο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ηεο ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖΠ, νη νπνίεο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη, θπξίσο, ζηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη ινηπψλ εληχπσλ. 

 
Κάξζα  Εώε-Γεξηηιή ηνπ Θενθάλνπο, Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ζ θα Κάξζα Εψε-Γεξηηιή ηνπ Θενθάλνπο είλαη νηθνλνκνιφγνο κε Ξαλεπηζηεκηαθέο Ππνπδέο 

ζηε Πρνιή Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Ξαλεπηζηήκην Γελεχεο, Κεηαπηπρηαθφ Diploma & 
Master's ζηα Γηεζλή Καθξννηθνλνκηθά. Έρεη εξγαζζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή 

Γηεχζπλζε (Credit & Investments), ζηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα ζηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ 
Κειεηψλ θαη ζηελ Διιεληθή Έλσζε Ρξαπεδψλ, ζηε Γηεχζπλζε Θνηλνηηθψλ πνζέζεσλ. 

 
Αιέμαλδξνο Ξαπαρειάο ηνπ Αξηζηνκέλε, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ν θ. Αιέμαλδξνο Ξαπαρειάο είλαη δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» Έρεη 

ζπνπδάζεη Ηζηνξία, Γηεζλείο Πρέζεηο θαη Γεκνζηνγξαθία ζηα Ξαλεπηζηήκηα ησλ ΖΞΑ ―Bard‖ 
θαη ―Columbia‖. Δίλαη ζπγγξαθέαο 2 βηβιίσλ. 
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Ξαλαγηώηεο (Ράθεο) Αζαλαζόπνπινο ηνπ Ησάλλε, Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

Ν θ.  Ξαλαγηψηεο (Ράθεο) Αζαλαζφπνπινο δίδαμε ζην Loyola University ηνπ Πηθάγν θαη 
ζην Wright State University ηνπ Νράην, φπνπ θαη δηεηέιεζε Associate Dean γηα ηα αθαδεκατθά 

θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Πρνιήο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Ρν 1981 επέζηξεςε ζηελ 
Διιάδα σο Ραθηηθφο Θαζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο Νηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζην 

Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηψο φπνπ δηεηέιεζε Ξξφεδξνο ησλ Ρκεκάησλ Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Ρξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο, θαη Ξξχηαλεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ. Ξιένλ είλαη Νκφηηκνο Θαζεγεηήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηψο. Ρν 1986, 

δηεηέιεζε κέινο ηεο ηδξπηηθήο νκάδαο ηεο TOYOTA Διιάο θαη αλέιαβε θαζήθνληα 
Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ. Απφ ην 1989 έσο ην 2000 ήηαλ Ξξφεδξνο θαη CEO ηεο  εηαηξείαο 

απηήο.  
 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 πξνζρψξεζε ζηελ Toyota Motor Marketing Europe αλαιακβάλνληαο 

ηα θαζήθνληα ηνπ Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ θαη Chief Operating Officer. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 
2004 πξνήρζε ζε Managing Officer ηεο Toyota Motor Corporation  θαη Δθηειεζηηθφ 

Αληηπξφεδξν ηεο Toyota Motor Europe. Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2006 απεζχξζε απφ ηελ ελεξγφ 
δξάζε, θαη δηεηέιεζε Senior Executive Advisor ηεο Toyota Motor Europe. Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2007 πξνζρψξεζε ζηελ ΓΔΖ Α.Δ. αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ Ξξνέδξνπ & 

Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. Απφ ηε ΓΔΖ απνρψξεζε ηνλ Νθηψβξην 2009. Απφ ηνλ Πεπηέκβξην 
ηνπ 2012 έσο ηνλ Κάξηην ηνπ 2013 ππεξέηεζε σο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΡΑΗΞΔΓ. 

 
Ξαλαγηώηεο Βνπξινύκεο ηνπ Αλδξέα, Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 

Ν θνο Ξαλαγηψηεο Βνπξινχκεο δηεηέιεζε ζηέιερνο ηνπ Γηεζλνχο Σξεκαηνδνηηθνχ Νξγαληζκνχ 
(International Finance Corporation), 1966 – 1973. πήξμε Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο 

Δκπνξηθήο Ρξαπέδεο απφ ην 1979 έσο ην 1981, φπσο επίζεο θαη Ξξφεδξνο ηεο Alpha Finance, 

ηεο Alpha Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη ηεο Banca Bucuresti, 1989 – 2000. Θαηά 
δηαζηήκαηα δηεηέιεζε Πχκβνπινο ηεο Γηεζλνχο Ρξαπέδεο θαη άιισλ Νξγαληζκψλ. Απφ ην 1993 

έσο ην 1997 ήηαλ Ξξφεδξνο ηεο Έλσζεο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ. πήξμε επίζεο Ξξφεδξνο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο Frigoglass θαη ηεο Aegean Baltic Bank, θαζψο θαη κέινο 

ηνπ ΓΠ ηνπ ΠΔΒ . Γηεηέιεζε επίζεο   Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΝΡΔ απφ ην 

2004 έσο ην 2010. 
 

Ησάλλεο Θνληέιιεο ηνπ Δκκαλνπήι, Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην Κέινο 
Ν θ. Ησάλλεο Θνληέιιεο ηνπ Δκκαλνπήι είλαη  επηρεηξεκαηίαο. Έιαβε MSc ζηηο λαπηηιηαθέο 

ζπνπδέο θαη ζηελ Νηθνλνκία  απφ ην παλεπηζηήκην City ηνπ Ινλδίλνπ θαη BEng ζην Mechanical 

Engineering απφ ην Imperial College of Science and Technology. Απφ ην 1996-έσο ζήκεξα 
είλαη Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο «Η.Δ.ΘΝΛΡΔΙΙΖΠ Α.Δ.». Απφ ην 

1997-έσο ζήκεξα είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο «Ξ.Η.ΘΝΛΡΔΙΙΖΠ Α.Δ.Β.Δ» θαη απφ ην 
2002- έσο ζήκεξα είλαη Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο «Dromeas 

Development». Απφ ην 1999 έσο ζήκεξα είλαη Ξξφεδξνο ηεο εηαηξείαο «ΚULTIPART A.E.», 
απφ ην 1997- 2001  είλαη  Ξξφεδξνο ηεο εηαηξείαο «Panda services S.A.». Απφ ην 2000-2007 

ππήξμε Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «Emboriki Rent». Απφ ην 2000 έσο ζήκεξα 

είλαη Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ 
Απηνθηλήησλ (ΠΔΑΑ) θαη κέινο ηνπ ΓΠ ηνπ Ππλδέζκνπ επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο αθηλήησλ. 

Απφ ην 1996-2002 ππήξμε Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ  Διιελν-βξεηαληθνχ 
Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

Αιέμαλδξνο Γηαλλνύιαο ηνπ Γεσξγίνπ, Δζσηεξηθφο Διεγθηήο 
Ν θ. Γηαλλνχιαο  Αιέμαλδξνο νξίζζεθε σο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ απφ 29 

Καξηίνπ 2011 απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο Δηαηξίαο .Δίλαη  κέινο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
Διιάδνο απφ ην 2002. Απνθνίηεζε ην έηνο 1998 απφ ην  Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην  2001 έσο ην Κάξηην 
2002 εξγάζζεθε σο βνεζφο ινγηζηή  ζηελ Ρερληθή εηαηξεία  "Ρερλνινγηζηηθή Α.Δ." . Απφ ηνλ 

Απξίιην  2002 έσο ην Λνέκβξην 2005 ζπλεξγάζζεθε σο αζθνχκελνο Νξθσηφο Διεγθηήο-

Ινγηζηήο κε ηελ εηαηξεία Νξθσηψλ Διεγθηψλ-Ινγηζηψλ "Grant Thornton Α.Δ." Απφ ην 
Λνέκβξην 2005 απαζρνιείηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ Νκίινπ ηεο ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖΠ 

παξέρνληαο ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Γλσξίδεη άξηζηα ηελ Αγγιηθή θαη 
θαιά ηε Γεξκαληθή γιψζζα. 
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3.22.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Πηελ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Διέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ.3693/2008, ε 
νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε ηνπ ΓΠ ηεο Δηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηφπηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επνπηεία ηνπ ηαθηηθνχ 

ειέγρνπ. Νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 Ξαξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 
 Γηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
 Ξαξαθνινπζεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο 
 Δμεηάδεη ηελ χπαξμε ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο 

ηεο εηαηξείαο 
 Γηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο 
 Δπνπηεχεη ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 
 

Ρα 3 κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ έπεηηα απφ 
πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη κπνξεί λα δεηά 

ζπλάληεζε κε ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο. 
 

Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, φπσο απηά εμειέγεζαλ απφ ηελ 26.6.2013 Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη νη θ.θ.  
1) Ξαλαγηψηεο Βνπξινχκεο ηνπ Αλδξέα, Νηθνλνκνιφγνο, Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην 

Κέινο  
2) Ξαλαγηψηεο (Ράθεο) Αζαλαζφπνπινο ηνπ Ησάλλε, Νκφηηκνο Θαζεγεηήο, Κε 

Δθηειεζηηθφ  Αλεμάξηεην  Κέινο   
3) Ησάλλεο  Θνληέιιεο  ηνπ  Δκκαλνπήι, Δπηρεηξεκαηίαο, Κε Δθηειεζηηθφ Αλεμάξηεην  

Κέινο 

 
Ζ παξνχζα Δπηηξνπή Διέγρνπ ζα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο έσο θαη ηελ εθινγή λέαο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ απφ επφκελε Γεληθή Ππλέιεπζε. 
 

Δπίζεο, ζηελ Δηαηξία δελ ιεηηνπξγεί επηηξνπή θαζνξηζκνχ ακνηβψλ.  

 
 

3.22.3 Γειώζεηο κειώλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ νξγάλσλ θαη 
Αλώηεξσλ Γηνηθεηηθώλ Πηειερώλ 

 

 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ηα νπνία είλαη φια κέιε ηνπ 

Γ.Π. απηήο θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο 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. 
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2. Γελ πθίζηαληαη νηθνγελεηαθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή 

επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απηήο, κε ηηο 
εμήο εμαηξέζεηο:  

Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ θνο Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο είλαη παηέξαο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ΓΠ θνπ 
Ησάλλε Αιαθνχδνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο θνπ Θεκηζηνθιή 

Αιαθνχδνπ. Δπνκέλσο νη θ.θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο θαη Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο είλαη αδέξθηα. 

 
3. Γελ δηαηεινχλ ζήκεξα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ νχηε είλαη 

εηαίξνη ζε άιιε Δηαηξεία ή λνκηθφ πξφζσπν, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο: 
 
Όλνκα Δηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη Θέζε Γ.Π./Δηαίξνο 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΙΑΦΝΕΝΠ 
(ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ) 

1. «ΠΔΙΖΛΑΗΑ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΔΡΑΗΟΗΑ»  ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 50% 

2. «ΔΟΓΑ ΓΗΝΛΠΝ Α.Ρ.Δ»  
ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
49,2% 

3. «ΑΘΗΛΖΡΑ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ»  
ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
99.9% 

4. «ΘΡΖΚΑ ΠΗΓΑΙΑΠ»  
ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
9,92% 

5. «ΞΟΝΒΝΙΖ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΘΑΗ 
ΔΚΞΝΟΗΑΠ 
ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ  ΔΟΓΥΛ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»  

ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
100% 

6. «ERMIS MARITIME CORPORATION» 
(ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΝ Λ.89/67, 
ΔΓΘΑΡΔΠΡΖΚΔΛΖ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ)  

ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
100% 

7. «IMEROS SHIPPING»  
ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
100% 

8. «SIFNOS SHIPPING CORPORATION»  
ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
100% 

 9. ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΘΔΠ & 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 
ΑΔΔ (δ.η.  «ΠΘΑΗ») 

ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 90% 
ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ & 
ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 

10. FEELGOOD ENTERTAINMENT 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 
ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ 
ΔΟΓΥΛ Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.» ΔΡΑΗΟΝΠ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 30% 

11. ΔΗΓΖΠΔΗΠ ΛΡΝΡ ΘΝΚ  ANΥNYMH 
THΙEOΞΡΗΘH ΘΑΗ EMΞΝΟΗKH ETAIPEIA 
ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΙHPOΦOPIΥN KAI 
ENHMEPΥΠΖΠ (δ.η. «ΠΘΑΗ ΑΔ») 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ & ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ  

12. ΚΝΠΗΘΔΠ & ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΘΔΠ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΑΔ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ & ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

13.ΚΔΙΥΓΗΑ ΑΔ   
ΞΟΝΔΓΟΝΠ & ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

14. TV PEDIA ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΘΑΗ 
ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 
ΑΔ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ & ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

15. ΞΑΛΑΘΖΛΑΗΘΖ ΠΚΚΑΣΗΑ αζηηθή κε 
θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

16. ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΗΘΝΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ 

 
 
ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ 
ΑΙΑΦΝΕΝΠ 
(ΓΗΔΘΛΥΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ) 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ, ΟΑΓΗΝΡΖΙΔΝΞΡΗΘΖ, 
ΔΘΓΝΡΗΘΖ, ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΖ, ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ 
ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΑΔ», ηδηνθηήηξηα ηνπ Ο/Π 
ζηαζκνχ NOVA ΠΞΝΟ FM 

ΚΔΡΝΣΝΠ ΠΔ ΞΝΠΝΠΡΝ 
2,96% 
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ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
ΞΑΞΑΣΔΙΑΠ 
(ΚΔΙΝΠ ΓΠ)  

SUI GENERIS PUBLICATION – ΑΛΥΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 
ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΞΑΠΖΠ ΦΠΔΥΠ   
ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΚΔΙΝΠ ΓΠ 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 
ΒΝΟΙΝΚΖΠ  
(ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ 
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΔΙΝΠ) 

1. ΔΙΗΑΚΔΞ (ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΝΠ 
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ) ΚΔΙΝΠ ΓΠ-ΡΑΚΗΑΠ 

2. ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (ΚΖ 
ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ) ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

3.ΗΝΒΔ (ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΝΠ 
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ) 

ΚΔΙΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ (ΡΑΘΖΠ) 
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ 
(ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΔΙΝΠ 
ΓΠ) 

1. ΓΑΗΑ ΑΔ  ΚΔΙΝΠ ΓΠ 

2.  NEPTUNE LINES SHIPPING AND 
MANAGING ENTERPISES SA ΚΔΙΝΠ ΓΠ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΝΛΡΔΙΙΖΠ 
(ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΔΙΝΠ 
ΓΠ) 
 

1.  ΓΟΝΚΔΑΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΑΔ 
ΚΔΙΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 
15,95% 

2.  ΑΓΘΟΗΞΑΛ ΑΔ ΚΔΡΝΣΝΠ 21,98% 

3.  ΔΚΗΘΝ ΑΔ ΚΔΡΝΣΝΠ 19,99% 

4.  ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΣΖΚΗΘΖΠ 
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΚΔΡΝΣΝΠ 14,22% 

5.  ΞΙΔΗΑΓΔΠ MOTORS AE ΚΔΡΝΣΝΠ 5,4% 

6.  ΓΟΝΚΔΑΠ ΠΓΓΟΝ ΑΡΔ 
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 
12,5% 

7.  ΓΟΝΚΔΑΠ ΑΔ 
ΚΔΙΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 
3,29% 

8.  ΓΟΝΚΔΑΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ ΑΡΔ 
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 
16,96% 

9.  ΓΖΠΡΑ ΑΔ  
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 
50% 

10. ΘΔΠΔΗΠ ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΑΔ  
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ  
25% 

11. ΘΑΔΙ ΑΔ  
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 
50% 

12. ΔΙΘΑ ΑΔ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ / ΚΔΡΝΣΝΠ 

40% 

13. ΞΑΙΝΠ Η. ΘΝΛΡΔΙΙΖΠ ΑΔΒΔ 
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ 
/ΚΔΡΝΣΝΠ 15,65% 

14. ΡΔΟΟΑ ΑΔ 
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΠ 
/ΚΔΡΝΣΝΠ 2,39% 

15. ΓΑΙΑΜΗΓΗ ΘΑΙΑΠΠΗΔΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 
ΑΔ ΚΔΡΝΣΝΠ 5,811% 

16. ΑΟΡΔΚΗΑ ΑΔ ΚΔΡΝΣΝΠ 8,008% 

17. Ξ.Η.ΘΝΛΡΔΙΙΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΔΔ ΔΡΑΗΟΝΠ 16,66% 

 
4. Γελ ππήξμαλ κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ή εηαίξνη, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηηο αλαθεξφκελεο  θαησηέξσ εμαηξέζεηο: 

 Ν Αληηπξφεδξνο θνο Ησάλλεο Αιαθνχδνο ππήξμε Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ ζηελ εηαηξεία 

ΔΟΓΑ ΓΗΝΛΠΝ έσο 30.6.2008 θαη Ξξφεδξνο & Γ/λσλ Πχκβνπινο ζηελ εηαηξεία 
ΑΘΗΛΖΡΑ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ έσο 8.5.2009. 

 Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θνο Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο ππήξμε έσο ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2010 κέηνρνο ζε πνζνζηφ 50% ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ―ΘΑΛΑΙΔ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ  ΘΑΗ  ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ  ΑΛΥΛΚΖ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ‘‘  θαη ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν  ‗‘ΘΑΛΑΙΔ Α.Δ. Δπίζεο ππήξμε Ξξφεδξνο ΓΠ θαη Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο ηεο άλσ εηαηξείαο έσο ηα ηέιε 2010. 
 

 Ρν Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ΓΠ θνο Ξαλαγηψηεο (Ράθεο) 

Αζαλαζφπνπινο ηνπ Ησάλλε ππήξμε Ξξφεδξνο ΓΠ ηνπ ΡΑΗΞΔΓ θαη ηεο ΓΔΖ Α.Δ.  
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 Ρν Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ΓΠ θνο Ξαλαγηψηεο Βνπξινχκεο ππήξμε 

Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ ΝΡΔ σο ην Λνέκβξην 2010. 

 
 

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. 

 
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.  

 
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, θαηεβιήζεζαλ ηφζν απφ ηελ Δηαηξεία φζν θαη απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ηεο 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, φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 

 

Όλνκα Ηδηόηεηα 

Ππλνιηθέο Δηήζηεο κηθηέο 
απνδνρέο 2013 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ) 

Ακνηβέο 
Γ.Π. 
 

 

 

Απηνθίλεην 
 

 
 

 

Θηλεηό 
Ρειέθσλν 

 
 

Αξηζηείδεο 

Αιαθνχδνο, ηνπ 
Ησάλλε 

Ξξφεδξνο Γ.Π. – 

Δθηειεζηηθφ Κέινο 

 

- 

 

1.800,00 

 

- 

 

- 

Θεκηζηνθιήο 
Αιαθνχδνο, ηνπ 

Αξηζηείδε 

Γηεπζχλσλ 
Πχκβνπινο Γ.Π. – 
Δθηειεζηηθφ Κέινο 

 
- 

 
53.800,00 

 
ΛΑΗ 

 
ΛΑΗ 

Ησάλλεο Αιαθνχδνο, 

ηνπ Αξηζηείδε 

Αληηπξφεδξνο Γ.Π. – 
Κε Δθηειεζηηθφ 

Κέινο 

 

- 

1.800,00 

 

 

- 

 

- 

Θσλζηαληηλίδεο 

Γεψξγηνο ηνπ 
Θενδψξνπ 

Αληηπξφεδξνο Γ.Π. – 

Κε Δθηειεζηηθφ 
Αλεμάξηεην Κέινο 

 
- 

1.200,00 
 

 
- 

 
- 

Κάξζα Εψε – 
Γεξηηιή ηνπ 
Θενθάλνπο 

Δθηειεζηηθφ Κέινο           

(Αξκφδηα Θεκάησλ 
Γηεζλψλ 

Ππλεξγαζηψλ) 

 
- 

34.300,00 
 
- 

 
ΛΑΗ 

Ληθφιανο Λανχκεο 
ηνπ Γεσξγίνπ 

Δθηειεζηηθφ Κέινο 
(Ρερληθφο Πχκβνπινο) 

 
- 

32.800,00 
 
- 

 
ΛΑΗ 
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Γξεγφξηνο Ρηκαγέλεο 
ηνπ Ησάλλε 

Κε Δθηειεζηηθφ 
Κέινο 

 
- 

1.800,00 
 

 
- 

 
- 

Αιέμαλδξνο 

Ξαπαρειάο ηνπ 
Αξηζηνκέλε 

Δθηειεζηηθφ Κέινο 

(Γηεπζπληήο 
Δθεκεξίδαο) 

 

66.537,52 
 

53.800,00 
 

ΛΑΗ 

 

ΛΑΗ 

Ξαλαγηψηεο 
Βνπξινχκεο ηνπ 

Αλδξέα 

Κε Δθηειεζηηθφ 
Αλεμάξηεην Κέινο 

 
- 

1.800,00 
 

 
- 

 
- 

Ξαλαγηψηεο (Ράθεο) 
Αζαλαζφπνπινο ηνπ 

Ησάλλε 

Κε Δθηειεζηηθφ 

Αλεμάξηεην Κέινο 

 

- 

1.800,00 

 

 

- 

 

- 

Ησάλλεο Θνληέιιεο 
ηνπ Δκκαλνπήι 

Κε Δθηειεζηηθφ 
Αλεμάξηεην Κέινο 

 
- 

1.800,00 
 

 
- 

 
- 

 

Αιέμαλδξνο 
Γηαλλνπιάο 

 

Δζσηεξηθφο Διεγθηήο 

 

29.890,07 
 

- 
 

- - 

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 
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 εηαηξίεο γηα ηε ρξήζε 2013, πιελ απηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα. Νη σο άλσ ακνηβέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ηνπ έηνπο 2013. 
 Ζ ζπζζσξεπκέλε πξφβιεςε απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα ηελ 30.9.2013 αλήιζε ζε € 42 ρηι. 

 Γελ πθίζηαληαη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ λα ζπλδένπλ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ κε ηελ Δηαηξεία ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηνπ πνπ 

λα πξνβιέπεη ηελ παξνρή νθειψλ θαηά ηε ιήμε ηνπο. 
 

 
3.22.5 Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη από κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, 

Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ νξγάλσλ θαη από Αλώηεξα Γηνηθεηηθά 
Πηειέρε 

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ν αξηζκφο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαλ απφ 
ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηελ 9.01.2014 ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπο θαη ην 
Κεηνρνιφγην ηεο Δηαηξείαο. 

 

  
Όλνκα Ηδηόηεηα Αξηζκόο κεηνρώλ 

Αιαθνχδνο Αξηζηείδεο Ξξφεδξνο ΓΠ 
6.927.270 

 

Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
3.674.596 

 

Αιαθνχδνο Ησάλλεο Αληηπξφεδξνο ΓΠ 2.348.840 

Ξαπαρειάο Αιέμαλδξνο 
Κέινο ΓΠ-Γηεπζπληήο 

εθεκεξίδαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» 
196.400 

Κάξζα Εψε Γεξηηιή 
Κέινο Γ.Π. – πεχζπλε 

Γηεζλψλ Πρέζεσλ 
500 

Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Ρα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 
ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο δελ ζπλαιιάρζεθαλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο.  
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3.22.6 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 
 
H Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Λ. 3016/2002, ην άξζξν 37 ηνπ Λ. 3693/28.8.2008 θαη ην άξζξν 43α 
ηνπ Λ. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3873/2010. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

3.22.6.1 Ππκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο  3016/2002 θαη  3693/2008 
 

Ζ Δηαηξεία δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζε φιεο ηηο εηαηξηθέο 
πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο. Πην πιαίζην απηφ έρεη πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη θαη 
ηνπ λ. 3693/28.8.2008 άξζξν 37, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ νη κεηνρέο 

ηνπο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, ηφζν ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

φζν θαη ζηελ νξγάλσζή ηεο.  
 

Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ην θαζεζηψο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη. 

 

Πην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο: 
 

1. ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο δηαθξίλνληαη ζε «εθηειεζηηθά» θαη ζε «κε εθηειεζηηθά». 
Δηδηθφηεξα:  

Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ παξφληνο ΓΠ ηεο Δηαηξείαο είλαη: ν θ. Αξηζηείδεο Η. Αιαθνχδνο 
(Ξξφεδξνο), ν θ. Θεκηζηνθιήο Α. Αιαθνχδνο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο), ε θα. Κάξζα Εψε-

Γεξηηιή (Κέινο) θαη ν θ. Αιέμαλδξνο Α. Ξαπαρειάο (Κέινο).  

Κε Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ ΓΠ ηεο Δηαηξείαο είλαη: ν θ. Ησάλλεο Α.Αιαθνχδνο 
(Αληηπξφεδξνο).  

Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ ΓΠ είλαη: ν θ. Ξαλαγηψηεο (Ράθεο) Η. 
Αζαλαζφπνπινο (Κέινο), ν θ. Ξαλαγηψηεο Α.Βνπξινχκεο (Κέινο) θαη ν θ. Ησάλλεο Δ. 

Θνληέιιεο (Κέινο). 

 
2. Νη ηδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ δελ ζπκπίπηνπλ ζην ίδην 

πξφζσπν. 
3. Θαηαξηίζηεθε θαη εθαξκφδεηαη Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο φπνπ 

θαηαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

Δηαηξείαο. 
4. Ππζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Διέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3693/2008 

αξζξ. 37 (βι. ελφηεηα 3.22.2 «Δπηηξνπή Διέγρνπ»). 
5. Πηελ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ε νπνία επνπηεχεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαζψο θαη πεξεζία Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο 
Κεηφρσλ. Ξην αλαιπηηθά: 

 

 
πεξεζία  Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

ππεξεζία ζρεδηαζκέλε λα ειέγρεη θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο. Βνεζά ηελ 

Δηαηξεία λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο, πξνζθέξνληαο ζπζηεκαηηθή, 
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο. 
Ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα βνεζά ηα κέιε ηνπ Γ.Π. 

ηεο Δηαηξείαο  ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 
εθνδηάδεη κε αλαιχζεηο, αμηνινγήζεηο, ζπζηάζεηο, ζπκβνπιέο θαη  πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Π. 

 
 Ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ πξνψζεζε 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε ινγηθφ θφζηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη 
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πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηκεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ. 
 

Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δηαηξείαο θαη ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  

 
Ρα θχξηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη: 

 Ππλερήο επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ 

Ιεηηνπξγίαο 
 Ξαξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 

εληνπηζκφο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηα πξνβιεπφκελα 

 Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη 

 Ξεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο νξζήο θχιαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο 

 Ξαξαθνινχζεζε ζπκπεξηθνξάο πξνζσπηθνχ 

 Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο 
 Δλεκέξσζε κε γξαπηέο αλαθνξέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φηαλ δεηεζεί 

 

πεχζπλνο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ν θ. Αιέμαλδξνο Γηαλλνπιάο 

(Νηθνλνκνιφγνο). 
 

 
Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Κεηόρσλ θαη Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ  

 
Ρν Ρκήκα Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ έρεη ηα θάησζη θχξηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο: 

 

 Γηαζθαιίδεη ηελ νξγάλσζε, ηηο δνκέο θαη ηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ 
ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο άκεζεο θαη ηζφηηκεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηεο 

εμππεξέηεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε βάζε ην λφκν 

θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
 Κεξηκλά γηα ηελ άκεζε, νξζή θαη ηζφηηκε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ ζρεηηθά κε ηα 

αθφινπζα  : 

o Γηαλνκή κεξηζκάησλ, πξάμεηο εθδφζεσο λέσλ κεηνρψλ, δηαλνκήο, εγγξαθήο, 

παξαηηήζεσο θαη κεηαηξνπήο κεηνρψλ. 

o Σξνληθή πεξίνδν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ή κεηαβνιψλ ζηα αξρηθά 

ρξνληθά πεξηζψξηα (π.ρ. επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ). 

o Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο Ραθηηθέο ή Έθηαθηεο Γεληθέο Ππλειεχζεηο θαη 

ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

 Φξνληίδεη ψζηε ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο λα είλαη 

δηαζέζηκν ζε απηνχο ε Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε, θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα 
απνζηέιινληαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ζε έγγξαθε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φιεο νη 

δεκνζηεπκέλεο εηαηξηθέο εθδφζεηο. 
 Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηήξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ κεηνρνινγίνπ ηεο Δηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη ηελ επζχλε 

επηθνηλσλίαο κε ην Θεληξηθφ Απνζεηήξην Ρίηισλ. 
 Έρεη ηελ επζχλε ηεο άκεζεο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εηζαγσγή ηεο εηαηξείαο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 

πεχζπλε ηνπ Ρκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ είλαη ε θα. Δηξήλε Οέιθα. 

 

Ρν Ρκήκα Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ έρεη ηα θάησζη θχξηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο: 

 



 
115 

 

 Λα πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνηήζεηο πξνο ζην θνηλφ ησλ γεγνλφησλ, ε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ νπνίσλ, εχινγα αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο.  
 Λα πξνβαίλεη ζε επηβεβαίσζε ή ζε δηάςεπζε, αλάινγα κε ην αλ απνδεηρζνχλ αιεζείο 

ή φρη, ζε πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο, αλεπηβεβαίσησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. 
 Λα πξνβαίλεη ζηελ επίζεκε γλσζηνπνίεζε ή ζε ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη βάζηκεο ππφλνηεο γηα ηελ 

απψιεηα ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα γεγνλφηα πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 Λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε πξνο ην ΓΠ ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ 

νξηζκέλα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ην λφκν, λα επηηξέπεηαη λα θαηαξηίδνπλ ζπλαιιαγέο 

κε αληηθείκελν κεηνρέο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σξεκαηηζηήξην 
Αμηψλ Αζελψλ. 

 

πεχζπλε ηνπ Ρκήκαηνο  Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ είλαη ε εζσηεξηθή δηθεγφξνο ηεο Δηαηξείαο 

θα. Σαξίθιεηα Αθηνπδηαλάθε. 

 
 

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)  

 

Ζ Δηαηξεία ζε ζπλέπεηα κε φ,ηη πξνβιέπεηαη ζην Λφκν 3873/2010 έρεη πηνζεηήζεη νηθεηνζειψο 
σο Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Θ.Δ.Γ.) ηνλ επξέσο απνδεθηφ Θψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Πχλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.) 
ζηνλ νπνίν Θψδηθα δειψλεη φηη ππάγεηαη. 

 

Ζ Δηαηξεία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξεθθιίλεη ή δελ εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 
ηνπ Θ.Δ.Γ. σο εηαηξεία κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ Θ.Δ.Γ. 

γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη 
FTSE/ATHEX Mid 40. Αλαιπηηθά νη απνθιίζεηο απηέο θαζψο θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ ηηο 

αηηηνινγνχλ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 
ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ 2012 (ελφηεηα Θ.), ζηελ νπνία έρεη ζπκπεξηιεθζεί Γήισζε Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Θ.Λ.2190/1920 (βι. αλαιπηηθά Δηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2012). 
 
Ζ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απφ ηελ Δηαηξεία ηνπ Θ.Δ.Γ. έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή 
πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920, φπσο απηφο έρεη αλαζεσξεζεί θαη ηζρχεη, αιιά θαη ησλ λφκσλ 3016/2002 θαη 

3693/2008. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πνιηηηθή δηαρείξηζεο 
ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ. 
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3.23 Ξξνζσπηθό 

 
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ ηεο Θαζεκεξηλήο αλά ηκήκα θαηά 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ησλ ρξήζεσλ 2011 θαη 2012 θαζψο θαη ηελ 30.09.2013 έρεη σο 
αθνινχζσο:  

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΚΗΙΝ «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖΠ» 

ΡΚΖΚΑ 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Ξαξαγσγήο 285 214 224 

Λαπηηιίαο 0 50 50 

Δκπνξίαο /Γηαθήκηζεο 49 40 40 

Νηθνλνκηθψλ 
πεξεζηψλ/Γηνίθεζεο 60 57 60 

ΠΛΝΙΝ 394 361 374 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία κε ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, θηλνχκελε ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πξνρψξεζε ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ λα παξνπζηάδεη κείσζε ηελ 31.12.2012 ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2011. 
 

Θαηά ηα έηε 2011 θαη 2012 θαη ην ελλεάκελν ηνπ 2013, ην πξνζσπηθφ ηνπ Νκίινπ ήηαλ 394, 
361, θαη 374 άηνκα αληίζηνηρα. 

 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» δελ πθίζηαληαη 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) θαη δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 

 
Αζθαιηζηηθό Ξξόγξακκα  

 

Απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013 πθίζηαηαη θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ (κηζζσηψλ) ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ απφ Νκαδηθφ Ξξφγξακκα Εσήο θαη γείαο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Νκίινπ. Πθνπφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 
εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Όκηιν είλαη ε πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Νκίινπ ζε  

ζέκαηα γείαο αιιά θαη ε ζηήξημή ηνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο. 

 
Ρν Ξξφγξακκα Νκαδηθήο Αζθάιηζεο  δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κetlife Alico , ηελ 

παγθνζκίνπ θχξνπο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηνλ ηνκέα ησλ 
Νκαδηθψλ Ξξνγξακκάησλ Ξαξνρψλ γηα ην Ξξνζσπηθφ ησλ Δπηρεηξήζεσλ. Ξαξέρεηαη επηπιένλ 

ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζην Ξξφγξακκα θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε ρξέσζε ησλ ηδίσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
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3.24 Κεηνρηθή Πύλζεζε 

 
 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 09.01.2014 θαη κεηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ reverse split, δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο :  

 
 

ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΝ REVERSE SPLIT* 

Κέηνρνο 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ  

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1)  

% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ 
δηθαησκάησλ 

ςήθνπ (1) 

Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο 1.385.454 1.385.454 40,75% 

Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο 734.919 734.919 21,61% 

Ησάλλεο Αιαθνχδνο 469.768 469.768 13,82% 
Tακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο 
(ΡΣΠ) (2)  173.433 173.433 5,10% 

Δπελδπηηθφ θνηλφ 
 

636.426 
 

636.426 
 

18,72% 

Πύλνιν 3.400.000 3.400.000 100,00% 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. 
* Όπσο απνθαζίζζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 9.01.2014, κε αλαινγία πέληε (5) 
πθηζηάκελεο θνηλέο κεηνρέο  πξνο κία (1) θνηλή κεηνρή.  
(1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007. 
(2) Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, ιφγσ απφθηεζεο  κεηνρψλ ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ θαη ηεο 
ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζπλεπεία ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ απηψλ, απφ ηηο 
27/06/2013 θαηέρεη εκκέζσο  πνζνζηφ επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ» αλεξρφκελν 
ζπλνιηθά ζε 5,10%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 173.433 θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο (κεηά ην 
reverse split) επί ζπλφινπ 3.400.000 κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. H άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ 
αληηζηνηρεί ζε 159.033 κεηνρέο  θαη ηεο  ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζε 14.400 κεηνρέο. 

 

 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο 

κεηνρέο, θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.  

 
Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ 

κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ησλ θ.θ. Αιαθνχδνπ Αξηζηείδε, Αιαθνχδνπ 
Θεκηζηνθιή, Αιαθνχδνπ Ησάλλε θαη ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (έκκεζε 

ζπκκεηνρή), 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 δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

 

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 πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ‘ 
απηήο.  

 
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 
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θεθάιαην, ή δέζκεπζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, νχηε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ην θεθάιαην 

νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ νκίινπ 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, ηελ 30.9.2013 αλήξρεην ζε € 

10.200.000  δηαηξνχκελν ζε 17.000.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, 
νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,60 εθάζηε.  

 
Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο 

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλέξρεηαη ζε € 1.020.000,00 δηαηξνχκελν ζε 3.400.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 εθάζηε.    
 

Κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο  παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 
κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 09.01.2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, απηφ δχλαηαη λα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ησλ  € 8.160.000 κε ηελ 
έθδνζε  27.200.000 λέσλ, θνηλψλ, άπισλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30, ζε αλαινγία  νθηψ (8) λέεο γηα θάζε  κία (1) παιαηά κεηνρή θαη ηηκή 

δηάζεζεο € 0,33 αλά κεηνρή, φπσο νξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 
19.02.2014. Ππλεπψο, ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ σο άλσ 

Αχμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο απηήο, ζα αλέξρεηαη ζε € 9.180.000, δηαηξνχκελν ζε  
30.600.000 θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,30 

εθάζηε. 

 
Ζ παξαπάλσ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. Θ2-619/ 

10.02.2014 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηαρσξήζεθε 
ζην  Γ.Δ.Κ.Ζ. ηελ 10.02.2014. 

 

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 νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ 
Νκίινπ ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. 
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3.25.2 Δμέιημε ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 
 

Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ 1.1.2011 έσο ζήκεξα έρεη σο εμήο: 

 

Κε ηελ απφ 09.01.2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 
Δηαηξείαο α) απμήζεθε ε νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηά ςήθνπ κεηνρήο 

ηεο Δηαηξείαο απφ κεδέλ εμήληα (0,60) Δπξψ ζε ηξία (3,0) Δπξψ κε ηαπηφρξνλε ζπλέλσζε 
θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (reverse 

split) απφ δέθα επηά εθαηνκκχξηα  (17.000.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο ζε 
ηξία εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο (3.400.000) λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο,  κε αλαινγία πέληε (5) παιαηέο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πξνο κία 

(1) λέα θνηλή κεηνρή ηεο Δηαηξείαο , β) κεηψζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά 
ελλέα εθαηνκκχξηα εθαηφλ νγδφληα ρηιηάδεο επξψ (€ 9.180.000) κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο έθαζηεο θνηλήο, νλνκαζηηθήο, κεηά ςήθνπ κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απφ ηξία (3,0) Δπξψ 
ζε κεδέλ ηξηάληα (0,30) Δπξψ, γηα ην ζπκςεθηζκφ ζσξεπηηθψλ δεκηψλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, σο ηζρχεη, χςνπο € 9.180.000 θαη γ) απμήζεθε  ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζε κεηξεηά θαηά νθηψ εθαηνκκχξηα εθαηφλ εμήληα ρηιηάδεο Δπξψ (€ 
8.160.000), κέζσ ηεο έθδνζεο  είθνζη επηά εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (27.200.000) 

λέσλ θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ, κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο  κεδέλ 
ηξηάληα  (0,30) Δπξψ ε θάζε κία. Θαηά ζπλέπεηα, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

αλέξρεηαη ζε  ελλέα εθαηνκκχξηα εθαηφλ νγδφληα  ρηιηάδεο  επξψ (€ 9.180.000) δηεξεκέλν ζε  
ηξηάληα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ρηιηάδεο (30.600.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο κεδέλ ηξηάληα (€ 0,30) ε θάζε κία. 

 
Ζ παξαπάλσ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. Θ2-

619/10.02.2014  απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
θαηαρσξήζεθε ζην  Γ.Δ.Κ.Ζ. ηελ 10.02.2014. 

 

Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 4.9.2 «Γηθαηψκαηα 

κεηφρσλ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

 

 
3.25.3 Ηδξπηηθή πξάμε θαη Θαηαζηαηηθό 

 
 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ 
ΔΛΡΞΥΛ – ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.», 

ηδξχζεθε ην 1988 (Φ.Δ.Θ. ππ‘ αξηζκ. 3645/12.12.1988 Ρ.Α.Δ. & Δ.Ξ.Δ.) θαη είλαη εγγεγξακκέλε 

ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξηζκφ 18435/06/Β/88/26. Έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ν 
Γήκνο Ξεηξαηά (Δζλάξρνπ Καθαξίνπ & Γεκεηξίνπ Φαιεξέσο 2, Λέν Φάιεξν, Ρ.Θ. 185 47) θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί πεληεθνληαεηήο 
(50εηήο). Κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ θαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αλσηέξνπ άξζξνπ κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα ζπληνκεπηεί ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο.  

 
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.  
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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 αλαβάιιεη 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 
 

Ν ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ν εμήο: 
 

1. Ζ έθδνζε εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ (πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ), εβδνκαδηαίσλ 

εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, εηδηθψλ εθεκεξίδσλ θαη θάζε είδνπο εληχπνπ γεληθνχ ή 
εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

2. Ζ έθδνζε θαη εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή βηβιίσλ θαη ζπγγξακκάησλ Διιήλσλ θαη 
μέλσλ ζπγγξαθέσλ, θαζψο θαη κεηαθξάζεσλ θάζε είδνπο εληχπνπ. 

3. Ζ πξαθηφξεπζε, δηαλνκή θαη θπθινθνξία ησλ εληχπσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1& 2, είηε πξφθεηηαη γηα δηθή ηεο, είηε γηα μέλε έθδνζε. 
4. Ζ δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηππνγξαθείσλ, πηεζηεξίσλ, ιηζνγξαθείσλ, 

βηβιηνδεηείσλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη φισλ ησλ εξγαζηψλ 
πνπ ππάγνληαη ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο. 

5. Ζ ίδξπζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ. 

6. Ζ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε νπηηθναθνπζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πάζεο θχζεσο 
πιηθνχ θαη πεξηερνκέλνπ Ξνιπκέζσλ (MULTIMEDIA). 

7. Ζ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ. 
8. Ζ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δηθηπαθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθήο 

ππνδνκήο γηα ηελ παξνρή θαη δηαλνκή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, πνπ εληάζζνληαη 
ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο. 

9. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. 
10. Ζ παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζην ρψξν ησλ 

εθδφζεσλ, ΚΚΔ, ηερλνινγίαο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο 
ζπκβνχισλ ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο. 

11. Ζ ελ γέλεη εκπνξία θαη δηαλνκή φισλ ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ, είηε απεπζείαο, είηε 

κέζσ νξγάλσζεο δηθηχσλ δηαλνκήο κεηαπσιεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, είηε εμ 
απνζηάζεσο. 

12. Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε άιιεο εηαηξίεο κε παξφκνην ή δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. 
 

Γηα ηελ επίηεπμε, πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο είλαη δπλαηή: ε 
ζπκκεηνρή ζε  θνηλνπξαμίεο κε νπνηαδήπνηε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ε ζπλεξγαζία κε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δηεζλείο ή εζληθέο, επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο,   

δεκνζηνγξαθηθέο,   πνιηηηζηηθέο   θαη   θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη 
Νξγαληζκνχο. 
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3.25.3.2 Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ  
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (Γ.Π.) απνηειεί 
ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη  λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά 

ηελ Δηαηξεία. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο εθείλνπο πνπ 

δηαθψλεζαλ  ή ήηαλ απφληεο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη:  
 

α.  Ξεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, σο ηνηνχησλ ζεσξνπκέλσλ θαη ηεο απμήζεσο 
ή κεηψζεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πιελ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ 

θαηαζηαηηθφ. 
β.  Ξεξί εθινγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Διεγθηψλ. 

γ.  Ξεξί εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

δ.  Ξεξί δηαζέζεσο ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ή κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ δηαζέζεσο απηψλ. 
ε.  Ξεξί πάζεο θαηά ηελ θεηκέλε λνκνζεζία εθδφζεσο νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 
ζη.  Ξεξί ζπγρσλεχζεσο, παξαηάζεσο, δηαιχζεσο, κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 

δ.  Ξεξί δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ. 

ε.  Ξεξί απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ πάζεο επζχλεο 
απνδεκηψζεσο. 

ζ.  Ξεξί κεηαβνιήο ηεο εζληθφηεηνο ηεο Δηαηξείαο. 
η.  Ξεξί κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο. 

ηα.  Ξεξί επαπμήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ. 
ηβ.  Ξεξί εθδφζεσο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. 

ηγ.  Ξεξί παξνρήο εηο ηνπο ζπκβνχινπο θαη δηεπζπληέο θιπ. αδείαο φπσο ελεξγνχλ ηαο εηο 

ηα άξζξα 23 θαη 23α Λ.2190/1920 θαηνλνκαδφκελεο πξάμεηο θαη ζπκβάζεηο. 
ηδ.  Ξεξί εγθξίζεσο ρνξεγήζεσο απνδεκηψζεσο ή ακνηβήο εηο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κε θαζνξηδνκέλεο ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
 

Πηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγεηαη ε ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαηά ην άξζξνλ 22 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη θαηά ην άξζξν 18 παξ. 7 Λ. 2190/1920 
εθινγή ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Θαζφζνλ πξνβιέπεηαη φηη αλ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν θελσζεί ζέζε κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εάλ δελ ππάξρνπλ 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί είηε λα ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ , εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ πξηλ απφ ηελ θέλσζε ηεο 
ζέζεο ή ζέζεσλ, είηε, λα εθιέμνπλ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα ηελ 

πιήξσζε ηεο ζέζεο ή ησλ ζέζεσλ θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 
αλαπιεξψλεηαη ή ησλ κειψλ πνπ αλαπιεξψλνληαη. Ζ εθινγή απηή αλαθνηλψλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο αθφκα θη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε.   

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο 

έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη 
εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Θαζψο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 

είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 25 ηνπ Θ.Λ.2190/1920 ε 
Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε 

έδξα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο 
θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε 

εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ε εκέξα 
ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο, δελ ππνινγίδνληαη. 
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Πχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ 
ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα 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 ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο 

απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο. Ζ πξφζθιεζε απηή 

δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ εκεξψλ ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 
Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο. Δπίζεο, δεκνζηεχεηαη ζηελ 

θαηαρσξεζείζα ζην ΓΔΚΖ Κεξίδα ηεο Δηαηξείαο θαη δελ δεκνζηεχεηαη πιένλ ζε εθεκεξίδεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 232 ηνπ Λ. 4072/2012 (ΦΔΘ Α 86 11.4.2012). 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ ππνρξέσζε, δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε λα δίλεη ζε θάζε κέηνρν πνπ ην δεηεί αληίηππα ησλ εηεζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίηππα ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επ' απηψλ, 
θαζψο θαη ηεο έθζεζεο ησλ ειεγθηψλ. 

 
Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ 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 
εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ. 

2190/20 θαη ζηελ νηθεία γεληθή ζπλέιεπζε.  
 

Θαηά ην άξζξν 28α ηνπ Θ.Λ2190/1920, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο 
εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ 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 εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 
28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, θαη ζηελ νηθεία γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, 

ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ 
ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε 
βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη 

ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 
Πηελ επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ 

ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

(εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε 
βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη 

ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο επαλαιεπηηθήο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο. 
 

Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε γεληθή 
ζπλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ νηθεία εκεξνκελία 

θαηαγξαθήο. Θάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη 3 αληηπξνζψπνπο.  

 
Λνκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη 3 

θπζηθά πξφζσπα. Ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο 
θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία  κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο. Κέηνρνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
ζπκκνξθσζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε 

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ 
εθπξνζσπείηαη ζ' απηή ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δάλ 
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δελ ζπληειείηαη ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε 

κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, κε 
πξφζθιεζε δέθα (10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ. Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη  εάλ ζηελ 

αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, εάλ δελ 
επηηεπρζεί απαξηία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο 

εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή. Ζ επαλαιεπηηθή 

ζπλέιεπζε απηή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 
εκεξεζίαο δηαηάμεσο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ' απηή. Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο παίξλνληαη κε 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, εμαηξεηηθά ε Γεληθή Ππλέιεπζε 

βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο εάλ 

εθπξνζσπνχληαη ζ' απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 
φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

α. Ξαξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε ηεο 
εηαηξείαο. 

β. Κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

γ. Κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
δ. Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο απμήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 Λ. 2190/1920 (εθηφο 
εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ) θαζψο θαη 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 16 Λ. 2190/1920. 

ε. Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο.  

ζη. Κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ. 
δ. Αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ. 

ε. Ξαξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

πνπ νξίδεηαη ζην λφκν. 

 
Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κέζα 

ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξηλ δέθα (10) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία 

θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ ζ' απηή 

εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

δεχηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ, πνπ βξίζθεηαη 
ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ 

& απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ. 

 

Όιεο νη αλσηέξσ απνθάζεηο (α. – ε.) παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ 
ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. 

 
3.25.3.3 Διεγθηέο 

  
Πχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν 
δχν ηαθηηθνχο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθνχο, νξίδνληαο θαη ηελ ακνηβή ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 36 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Ζ Ππλέιεπζε κπνξεί λα εθιέγεη έλαλ κφλν 
ηαθηηθφ θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή, εθφζνλ είλαη νξθσηνί ινγηζηέο. Νη ειεγθηέο, απφ 

ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη θέξνπλ φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ ν Λφκνο νξίδεη. 
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4. ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ 
 
 

4.1 Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Νκίινπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηα αλσηέξσ δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, 
ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ 
θεθάιαηα χςνπο € 14 εθαη. πεξίπνπ.  

 

Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Νκίινπ 
γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη 

πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο €  
8,976 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην α΄εμάκελν ηνπ 2014. Πηα πιαίζηα 

ηεο σο άλσ αχμεζεο, ν βαζηθνί κέηνρνη θ.θ. Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο, Αιαθνχδνο Γηάλλεο θαη 
Αιαθνχδνο Αξηζηείδεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 76,18%, έρνπλ δειψζεη φηη πξνηίζεληαη λα 

θαιχςνπλ ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 19.02.2014, 

θαηά εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ 09.01.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ 
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί 

γηα 3.465.518 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο, ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα 1.838.296 πξφζζεηεο 

λέεο κεηνρέο θαη ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο γηα 1.175.058 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο κε ζηφρν ηελ 
πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο.       

 
Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινηπφκελνπ πνζνχ χςνπο € 5 εθαη. πεξίπνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Πην 
πιαίζην απηφ, ε Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ 

λα απμήζεη ηα πηζησηηθά ηεο φξηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κε λέα ηξαπεδηθά 

θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη νη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ επαξθνχλ. Δπίζεο, ν 
Όκηινο επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ρα 
θεθάιαηα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ έλα 

επαξθέο πνζφ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

 
Ξαξάιιεια, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 

έληππα φζν θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο 
κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζηηο 

δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ. 

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

νη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ Νκίινπ ζε θεθάιαην θίλεζεο γηα 
ην επφκελν 12κελν, ελδέρεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

Νκίινπ. 
 

 
4.2 Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθό Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο ηνπ 

Νκίινπ  

 
Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, νη νπνίνη έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία, παξνπζηάδνληαη 

ε θεθαιαηαθή δηάζξσζε θαη ην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο ηνπ Νκίινπ ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζνινγηζκνχ ηεο 

30.9.2013.  
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Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Νκίινπ ηελ 30.9.2013 αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Θεθαιαηαθή δηάξζξσζε Νκίινπ «Θαζεκεξηλήο» 

ζε ρηι. € 30.09.2013 

α. Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα κε εγγπήζεηο1  24.919 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο2  
29.595 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα ρσξίο εγγπήζεηο ή εμαζθαιίζεηο  
4.266 

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Ρξαπεδηθώλ πνρξεώζεσλ  
58.780 

β. Καθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  
Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα κε εγγπήζεηο   0 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο3 40.785 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα ρσξίο εγγπήζεηο ή εμαζθαιίζεηο 
0 

Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ Ρξαπεδηθώλ πνρξεώζεσλ 40.785 

Πύλνιν Γαλεηαθώλ πνρξεώζεσλ (α+β) 99.565 

γ. Ίδηα Θεθάιαηα   
Κεηνρηθφ Θεθάιαην 10.200 

Γηαθνξά απφ Έθδνζε Κεηνρψλ ππέξ ην Άξηην 65.780 

Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα 10.898 

Απνζεκαηηθά Κεηαηξνπήο Ηζνινγηζκνχ (19.041) 

Εεκηέο εηο Λένλ (24.227) 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (γ) 
43.610 

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (δ) 
(819) 

Γεληθό Πύλνιν (α+β+γ+δ) 142.356 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ  Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 
1 Γηα ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα κε εγγπήζεηο είλαη εμαζθαιηζκέλα κε αληίζηνηρεο θαηαζέζεηο ζηε δαλείζηξηα ηξάπεδα 
κε εθρψξεζε απαηηήζεσλ θαη επηηαγψλ θαζψο θαη κε πξνζσπηθή εγγχεζε ηνπ θ. Αιαθνχδνπ Θεκηζηνθιή.  
2Γηα ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο πθίζηαληαη  α) πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 1.670.000 ζε 
νηθφπεδν ηεο Δηαηξείαο 850,07 η.κ. ζην Λ.Φάιεξν, β) πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 8.150.000 ζε νηθφπεδν 
15.347,75 η.κ. θαη κεηά ησλ επ΄απηνχ πάζεο θχζεσο θηηζκάησλ 11.555,10 η.κ. θαη ηνπ εκπεπεγκέλνπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» ζηε ζέζε «ΘΑΟΔΙΑ-ΙΗΠΠΑ» 
ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Θξσπίαο, γ) πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 5.000.000 ζε νηθφπεδν     
7.209,20 η.κ. ζηε ζέζε «ΘΑΟΔΙΑ-ΛΗΠΖΕΑ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Θξσπίαο θαη ζε νηθφπεδν 1.903,90 
η.κ. θαη κεηά ησλ επ΄απηνχ πάζεο θχζεσο θηηζκάησλ 4.639,75 η.κ. ζηε ζέζε «ΘΑΟΔΙΑ-ΙΗΠΠΑ» ηεο θηεκαηηθήο 
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Θξσπίαο, ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΑΡΔ ΔΟΓΥΛ», δ) πξψηε πξνηηκψκελε ππνζήθε επί ησλ 
πινίσλ m/t Nissos Paros θαη m/t Nissos Delos, κε γεληθή εθρψξεζε λαχισλ θαη αζθαιεηψλ πινίσλ θαη κε δέζκεπζε 
ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο. 
 3Γηα ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο πθίζηαληαη α) πξψηε πξνηηκψκελε ππνζήθε επί ησλ πινίσλ m/t 
Nissos Paros θαη m/t Nissos Delos, κε γεληθή εθρψξεζε λαχισλ θαη αζθαιεηψλ πινίσλ θαη κε δέζκεπζε ηεο 
δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, β) πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 3.600.000 ζε νηθφπεδν 15.347,75 η.κ. θαη κεηά ησλ 
επ΄απηνχ πάζεο θχζεσο θηηζκάησλ 11.555,10 η.κ. θαη ηνπ εκπεπεγκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» ζηε ζέζε «ΘΑΟΔΙΑ-ΙΗΠΠΑ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Γήκνπ Θξσπίαο. 
 
 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα (εθηφο ησλ 
«απνηειεζκάησλ εηο λέν») θαη νη ζπλνιηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαλ 

ηελ 30.9.2013 ζε € 142.356 ρηι. Ξνζφ € 99.565 ρηι. αθνξά ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Νκίινπ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 40.785 ρηι. αθνξά καθξνπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 
θαη πνζφ € 58.780 ρηι. αθνξά βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 

βξαρππξφζεζκν κέξνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ.  
 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνζδηνξίδνληαη νη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Νκίινπ ηελ 30.9.2013: 
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Θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο Νκίινπ Θαζεκεξηλή 

ζε ρηι. € 30.09.2013 

Ρακείν 93 

Kαηαζέζεηο φςεσο 25.222 

Δκπνξεχζηκα ρξεφγξαθα 1 

Οεπζηόηεηα (α) 25.316 

Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (β) 35.197 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 55.723 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 3.057 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 28.346 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (γ) 87.126 

Θαζαξό βξαρππξόζεζκν ρξένο δ=(γ)-(α)-(β) 26.613 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 40.785 

Νκνινγηαθά δάλεηα 0 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 6.369 

Καθξνπξόζεζκν ρξένο (ε) 47.154 

Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο (δ)+(ε) 73.767 
Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ  Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Πηνλ αλσηέξσ πίλαθα νη Βξαρππξφζεζκεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο απφ "Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο" ,"Ινηπέο 
Απαηηήζεηο" θαη "Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ" κε ηα αληίζηνηρα πνζά φπσο 
απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 
πνπ έιεμε ηελ 30.9.2013. 

 

Δπίζεο νη Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο απφ "Νθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο", ηηο " Νθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο ", ηηο 
"Ινηπέο ππνρξεψζεηο" θαη ηηο "Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο " πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 
δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 
30.9.2013. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη κεηά ηελ 30.9.2013 δελ έρεη επέιζεη νπζηαζηηθή αιιαγή 

ζηελ Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθφ Θαζαξφ Σξεκαηννηθνλνκηθφ Σξένο ηνπ Νκίινπ, 
φπσο απηφ απεηθνλίζηεθε ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30.9.2013 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 

 

 
4.3 Ιόγνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε Θεθαιαίσλ 

 
Πχκθσλα κε ηελ απφ 11.12.2013  Έθζεζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ Έθηαθηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 9.01.2014, 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 ηνπ Νκίινπ θαη κέζσ απηήο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ 

Νκίινπ.Δηδηθφηεξα, ην εθηηκψκελν θαζαξφ πνζφ ησλ εζφδσλ, ζα δηαηεζεί γηα ηελ αχμεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ απηήο ζε πξνκεζεπηέο. Ζ δηάζεζή ηνπο 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 12 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Αχμεζεο. 



 
127 

 

 

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 Ππκθέξνληα ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
αύμεζε θεθαιαίνπ 

 

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. 

 
4.5 Όξνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 

 

 
Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 9.01.2014 ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 8.160.000  
κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο κε αλαινγία 8 

λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά κεηνρή (εθεμήο νη «Λέεο Κεηνρέο»). Ππλνιηθά ζα εθδνζνχλ 

27.200.000 λέεο, θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 € ε 
θάζε κία.   

 

Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ 19.02.2014 ζπλεδξίαζε ηνπ, φπσο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 9.01.2014, απνθάζηζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο ησλ 

Λέσλ Κεηνρψλ ζε € 0,33 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 € 

8.976.000.  

 
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 9.01.2014 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ην απφ 19.02.2014 Γ.Π. 
απνθάζηζε ηα εμήο: 

 

1. Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ σο άλσ απνθαζηζζείζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα 

έρνπλ νη θάησζη κέηνρνη (εθεμήο νη «Κέηνρνη»): 

 

 Όινη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Πχζηεκα Άπισλ 

Ρίηισλ ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΞΝΘΔΡΖΟΗΝ ΡΗΡΙΥΛ ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (ΔΙ.Θ.Α.Ρ.), δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία απνθνπή ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο (θαη΄ άξζξν 5.2. ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 
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Αζελψλ), εθφζνλ δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαηά ην ρξφλν άζθεζήο ηνπο.  

 Όζνη απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελ 

ιφγσ δηθαησκάησλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

 

2. Ζ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, φπσο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη 

ιήμεο ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ε δηάξθεηα απηήο, 

ζα θαζνξηζηεί θαη ζα αλαθνηλσζεί, σο λφκνο νξίδεη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ζα εγθξίλεη ηελ σο άλσ αχμεζε. 

 

3. Θάζε Κέηνρνο πνπ ζα έρεη αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπ ζηελ Αχμεζε 

θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο απηψλ, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνεγγξαθεί γηα ηελ 

απφθηεζε ζηελ Ρηκή Γηάζεζεο επηπιένλ αξηζκνχ Λέσλ Κεηνρψλ έσο ην 50% ησλ Λέσλ 

Κεηνρψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Ρν Γηθαίσκα 

Ξξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη ηαπηνρξφλσο κε ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Ξξνηίκεζεο. 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Ξξνεγγξαθήο βιέπε 

θεθ. 4.7.3 «Γηθαίσκα Ξξνεγγξαθήο».   

 

4. Πε πεξίπησζε χπαξμεο αδηάζεησλ κεηνρψλ, παξά ηελ άζθεζε σο αλσηέξσ ησλ 

δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη πξνεγγξαθήο, πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί 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 λα απμεζεί κφλνλ 

θαηά ην πνζφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, σο 

ηζρχεη (δπλαηφηεηα κεξηθήο θάιπςεο). 

 
5. Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

αλαγθαίεο ή απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ξχζκηζε φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ ή/θαη ηερληθψλ 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ σο άλσ Αχμεζε ηεο Δηαηξείαο. 

  

Ππλνπηηθά νη φξνη ηεο αλσηέξσ Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
αθφινπζν πίλαθα: 

 
ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ (κεηά από reverse split) 3.400.000 

ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΘΝΗΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΣΟΗ:  

Κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε 
αλαινγία 8 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά 27.200.000 

ΠΛΝΙΝ ΘΝΗΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ 30.600.000 

Νλνκαζηηθή Αμία Κεηνρήο  €0,30 

ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ €0,33 

ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΑΜΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΚΔΣΟΗ  € 8.976.000  

 

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 Θ2-619/10.02.2014 απφθαζε ηνπ 
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πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.Κ.Ζ. ηελ 

10.02.2014.  
 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη έιαβε ππφςε ηεο φια ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα  γηα ηε 
ζχγθιεζε θαη δηεμαγσγή ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 9.01.2014, ε νπνία απνθάζηζε 

ηελ σο άλσ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαη δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί ηηο λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε απηή.  
 

4.6 Γήισζε Βαζηθώλ Κεηόρσλ 
 

 
Νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο θ.θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο, Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο θαη 

Ησάλλεο Αιαθνχδνο κε ηηο απφ 8 Ηαλνπαξίνπ 2014 επηζηνιέο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

4.1.4.1.2 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, γλσζηνπνίεζαλ ζηελ απφ 9.01.2014 
Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο φηη πξνηίζεληαη λα δηαηεξήζνπλ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία: (i) έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο 
αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ θαη (ii) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη 

(6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ. Δπίζεο δήισζαλ φηη 

πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 19.02.2014, θαηά εμνπζηνδφηεζε ηεο 

απφ 09.01.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα 3.465.518 πξφζζεηεο 

λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 1.143.620,94 , ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα 
1.838.296 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 606.637,68 θαη ν θ. Ησάλλεο 

Αιαθνχδνο γηα 1.175.058 πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ € 387.769,14.      

 
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 
Δηαηξείαο 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  9.01.2014 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. 
 

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 
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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 9.01.2014 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 Κέηνρνη 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. 

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 θαηαβάιινπλ, ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη αλνηρηεί γηα ηελ Αχμεζε, ην 

ζπλνιηθφ αληίηηκν ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αζθνχκελν δηθαίσκα 
πξνηίκεζήο ηνπο. 
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Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα γίλεηαη, είηε κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα 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 ηελ 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 «Όξνη 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 50% ησλ Λέσλ Κεηνρψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ απφ 

ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζήο ηνπ.  
 

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. 
 

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 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 
παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζήθνπζα άζθεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Ξξνεγγξαθήο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. 
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Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 9.01.2014 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 09.01.2014 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 

27.02.2014 Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 

27.02.2014 
Έγθξηζε απφ ην Σ.Α. ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηθαησκάησλ 
πξνηίκεζεο ζηελ Αχμεζε θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ην 
reverse split   

27.02.2014 

Γεκνζίεπζε ζην Ζ.Γ.Ρ. ηνπ Σ.Α. ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ 
απφ ην reverse split, ηελ απνθνπή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη ηελ πεξίνδν 
άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηελ Αχμεζε θαη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο 
πεξηφδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηελ Αχμεζε 

28.02.2014 
Αλάξηεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δηαηξείαο, ηεο Δ.Σ.Α.Δ. θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο  

28.02.2014 
Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην 
επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθν 3 ηνπ Λ. 3401/2005 

4.03.2014 
Ξξνζσξηλή Ξαχζε Γηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ ιφγσ Reverse Split θαη Απνθνπή 
ησλ Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο ζηελ Αχμεζε  

6.03.2014 
Ζκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ Αχμεζε/reverse split - record 
date 

10.03.2014 
Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ απφ reverse split θαη έλαξμε πεξηφδνπ 
άζθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο γηα ηελ Αχμεζε  

18.03.2014 Ιήμε δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο   

24.03.2014 Ιήμε πεξηφδνπ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο  

26.03.2014 
Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο γηα ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο ΑΚΘ & γηα ηελ χπαξμε θαη 
ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηπρφλ αδηάζεησλ κεηνρψλ  ζην ΖΓΡ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δ.Σ.Α.Δ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο 

26.03.2014 Έγθξηζε εηζαγσγήο ησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν  ηνπ Σ.Α. * 

26.03.2014 
Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Ρ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Α. γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ 

28.03.2014 Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ 

* Ρειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ  αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Α. 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 θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην Γ.Π. ηεο 

Δθδφηξηαο θαη ηε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, δελ 
είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

 
 

4.9 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Κεηνρέο ηεο Δθδόηξηαο   
 

4.9.1 Γεληθά 
 
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζηελ Θχξηα Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 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 
Θαζεκεξηλήο είλαη GRS365263003 θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ΘΑΘΖ/KATHI. 

 
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.  
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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 λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα 

θαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  
 

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 2012 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.  

 
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. Κέηνρνη πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα παξαπάλσ ζα 

κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κε ηελ ξεηή άδεηά ηεο. 

 
Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. 
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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 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. 

 
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 
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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 κε 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 Λ.2190/1920, σο ηζρχεη θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, 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 

πξφεδξν 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 εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πηελ απφθαζε απηή 

νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

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 
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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 Λ. 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε. Πε εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε Σξεκαηηζηήξην ε αίηεζε γηα ηελ 
εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ 

ζρέδην απνθάζεσο πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξνχκελε εκεξήζηα 

δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε 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. Πε εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην 

κε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 (έλα εηθνζηφ) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ην ΓΠ ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ 6 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί 

ζηελ αξρηθή ή ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην ΓΠ 
7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ρν ΓΠ δελ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε 
δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα αλσηέξσ, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη 

πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν ή ηα ρξεζηά ήζε. 
 

2. Κε αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 (έλα εηθνζηφ) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη 

κία κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή 
νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ 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 παξάγξαθνο 2 θαη 28 Λ. 2190/1920. 

 

3. 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 εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε 

ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν ΓΠ  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. 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 

ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα 
πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο 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 παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920.   

 
4. 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 εηαηξείαο. 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 Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 Θ.Λ.2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 
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5. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 
ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε 
ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε ην 

δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 

 
6. Κεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ ε ιήςε απνθάζεσο επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο Γεληθήο 
Ππλειεχζεσο ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 

 
7. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 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 θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θ.Λ.2190/1920 ή πξνθεηκέλνπ γηα  

εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην θνξέα 
ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε 

απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη εηαηξείαο. 

 
8. Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο 

ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, 
έρνπλ: α) κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί 
εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην ή έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο ζην πιαίζην είηε θάιπςεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε 

δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, γ) ν πνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα 
επνπηεχνπζα αξρή. 

 
9. Ν έιεγρνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 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. 
 

10. Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο 
παξαγξάθνπ 1 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. 

 
11. Νη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη 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 
Θ.Λ. 2190/1920. 

 
12. Ρν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 Θ.Λ.2190/1920, 

δελ δηθαηνινγεί ηνλ έιεγρν κε βάζε ην άξζξν απηφ. 
 

Γηαπξαγκαηεπζηκόηεηα ησλ Κεηνρώλ: Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα 
δηαπξαγκαηεχζηκεο. Κνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ν ηίηινο κίαο (1) κεηνρήο. 

 
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. 
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4.9.3 Φνξνινγία κεξηζκάησλ 

 

Πχκθσλα κε ν 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 

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 εηαηξεηώλ εηζεγκέλσλ 
ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ 

 

Πχκθσλα κε ηα άξζξα 42 θαη 43 ηνπ λφκνπ 4172/2013 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, κεηαβηβάζεηο εηζεγκέλσλ κεηνρψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 
θηήζεο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, 

θάζε θέξδνο πνπ ζα απνθηεζεί απφ ηελ πψιεζε απηή ζα ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 
15%. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν πσιεηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην θφξν. Ρν θέξδνο 

ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο. Γελ έρνπλ 

εθδνζεί νδεγίεο απφ ην ειιεληθφ πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ηηκήο αγνξάο ησλ ζρεηηθψλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ. 

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Λ. 2579/1998, φπσο ζήκεξα ηζρχεη, 
ζα επηβιεζεί θφξνο 0,02% επί ηεο αμίαο πψιεζεο (φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία) ησλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ. 

 
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, 

εμαηξνχκελεο θάζε 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 ν ηφπνο πνπ δηακέλνπλ ή θαηνηθνχλ ή έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη 
αλεμάξηεηα αλ έρνπλ απαιιαγή απφ νπνηνλδήπνηε θφξν ή ηέινο απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ.    
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4.10 Κείσζε Γηαζπνξάο (Dilution)  
 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην 

κεηνρνιφγην ηεο 9.01.2014 (κεηά ην reverse split) θαζψο θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 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 9.01.2014 θαηείραλ πνζνζηφ 

κηθξφηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  
 

  
Ξξηλ ηελ παξνύζα Αύμεζε  

(κεηνρνιόγην ηεο 9.01.2014) 

Κεηά ηελ παξνύζα Αύμεζε - Πελάξην 
πιήξνπο θάιπςεο (1)  

(κεηνρνιόγην ηεο 9.01.2014) 

Κέηνρνη 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (2) 
% 

Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (2) 
% 

Aιαθνχδνο Αξηζηείδεο 1.385.454 1.385.454 40,75% 12.469.086 12.469.086 40,75% 

Αιαθνχδνο 
Θεκηζηνθιήο 734.919 734.919 21,61% 6.614.271 6.614.271 21,61% 

Αιαθνχδνο Ησάλλεο 469.768 469.768 13,82% 4.227.912 4.227.912 13,82% 

Ρακείν 
Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ) (3) 173.433 173.433 5,10% 1.560.897 1.560.897 5,10% 

Δπελδπηηθφ Θνηλφ 
 

636.426 
 

636.426 
 

18,72% 
 

5.727.834 
 

5.727.834 
 

18,72% 

Πύλνιν 3.400.000 3.400.000 100,00% 30.600.000 30.600.000 100,00% 

(1) Πε πεξίπησζε πνπ φινη νη παιαηνί κέηνρνη αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο δελ ζα 

κεηαβιεζνχλ. 

(2) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007. 

(3) Κέζσ Eurobank Ergasias ΑΔ & ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE. 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία. 

 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην 

κεηνρνιφγην ηεο 9.01.2014 (κεηά ην reverse split) θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη θαλείο 
κέηνρνο δελ ζα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πιελ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ, θ. Αξηζηείδε 

Αιαθνχδνπ, θ. Θεκηζηνθιή Αιαθνχδνπ θαη θ. Ησάλλε Αιαθνχδνπ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη 
ζηηο πξνεγγξαθέο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο. (Βι. ελφηεηα 4.6 «Γήισζε Βαζηθψλ 

Κεηφρσλ»). 
 

  
Ξξηλ ηελ παξνύζα Αύμεζε  

(κεηνρνιόγην ηεο 09.01.2014) 

Κεηά ηελ παξνύζα Αύμεζε - Πελάξην 
πιήξεο θάιπςεο  

(κεηνρνιόγην ηεο 09.01.2014) 

Κέηνρνη 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 
%  

Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Αξηζκόο 
Γηθαησκάησλ 

Τήθνπ (1) 
%  

Aιαθνχδνο Αξηζηείδεο 1.385.454 1.385.454 40,75% 15.934.604 15.934.604 52,07% 

Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο 734.919 734.919 21,61% 8.452.567 8.452.567 27,62% 

Αιαθνχδνο Ησάλλεο 469.768 469.768 13,82% 5.402.970 5.402.970 17,66% 

Ρακείν 
Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο (2) 173.433 173.433 5,10% 173.433 173.433 0,57% 

Δπελδπηηθφ Θνηλφ 
 

636.426 
 

636.426 
 

18,72% 
 

636.426 
 

636.426 
 

2,08% 

Πύλνιν 3.400.000 3.400.000 100,00% 30.600.000 30.600.000 100,00% 

(1) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007. 

(2) Κέζσ Eurobank Ergasias ΑΔ & ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE. 

Πηγή: Επεξεπγασία στοιχείων από την Εταιπεία. 
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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: 

 

ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΓΝΠΖΠ (πνζά ζε € ρηι.) 

Φφξνο Ππγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ  82 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ  8 

Ρέινο Δμέηαζεο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 8 

Ξφξνο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 4 

Γηθαηψκαηα εγγξαθήο ΣΑ 4 

Γηθαηψκαηα ΔΣΑΔ 21 

Ινηπά* 73 

ΠΛΝΙΝ  200 
*Αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν, εθηχπσζε θαη δηάζεζε Δλεκεξσηηθψλ Γειηίσλ θιπ. 


