ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ
ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ
ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
«ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ» ΠΟΤ ΔΚΓΟΘΖΚΑΝ ΛΟΓΧ ΣΖ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΚ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΦΟΤ € 50.400.000, ΠΟΤ
ΑΠΟΦΑΗΣΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟ 11.09.2014 Α’ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ. Ζ ΑΤΞΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ ΚΑΣΑΡΓΖΖ
ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ
ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920 ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΠΗΣΧΣΡΗΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ.
ΣΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΤΞΖΘΖΚΔ ΚΑΣΑ € 50.400.000 ΜΔ ΣΖΝ
ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ
ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ € 0,30 Ζ ΚΑΘΔ ΜΗΑ ΚΑΗ ΣΗΜΖ
ΓΗΑΘΔΖ € 0,30 ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΗΑ ΜΔΣΟΥΖ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΗΟΠΟΧΝ
ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΚ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ.
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΣΖ 26.05.2015 ΔΝΔΚΡΗΝΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΜΟΝΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ, ΟΠΧ ΑΤΣΔ
ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 809/2004 ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ.

Ζ εκεξνκελία ηνπ Δγγξάθνπ είλαη ε 26.05.2015
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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
Ζ θάησζη εηζαγσγή ζην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη
θαζνδήγεζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Πεξηιεπηηθνχ εκεηψκαηνο.
Οη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηα Πεξηιεπηηθά εκεηψκαηα, νξίδνληαη σο «ηνηρεία». Σα
ζηνηρεία απηά αξηζκνχληαη ζηα ζεκεία Α - Δ (Α.1 - Δ.7).
Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πεξηέρεη ηα ηνηρεία ηα νπνία απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ
σο πεξίιεςε ζε ηέηνηνπ είδνπο θηλεηέο αμίεο ηνπ Δθδφηε. Δπεηδή θάπνηα ηνηρεία δελ
απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θελά ζηελ αξίζκεζε θάπνησλ ηνηρείσλ.
Παξφηη ελδέρεηαη έλα ηνηρείν λα απαηηείηαη λα εηζαρζεί ζην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα ιφγσ ηνπ
είδνπο ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηνπ Δθδφηε, είλαη πηζαλφ λα µε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά µε ην ηνηρείν απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα µε ηελ αλαθνξά «Γελ ζπληξέρεη».
Δλόηεηα A - Δηζαγσγή θαη Πξνεηδνπνηήζεηο

A.1: Πξνεηδνπνηήζεηο






Α.2

Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εηζαγσγή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Ο επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ λα επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο ζηε
κειέηε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ πξνζθπγή ζρεηηθή µε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο
ησλ θξαηψλ µειψλ, λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ,
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο.
Αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη µφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά µφλν εάλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα
είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο φηαλ δηαβάδεηαη καδί µε ηα άιια κέξε ηνπ
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ δηαβάδεηαη καδί µε ηα άιια κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ, θχξηεο πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα
επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο.

πλαίλεζε







πλαίλεζε ηνπ εθδφηε ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζχληαμε ηνπ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ γηα
κεηαγελέζηεξε κεηαπψιεζε ή ηειηθή ηνπνζέηεζε θηλεηψλ αμηψλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηακεζνιαβεηέο.
Αλαθνξά ηεο πεξηφδνπ πξνζθνξάο εληφο ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη
κεηαγελέζηεξε κεηαπψιεζε ή ηειηθή ηνπνζέηεζε θηλεηψλ αμηψλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ζπλαίλεζε
γηα ηε ρξήζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
Άιινη ζαθείο θαη αληηθεηκεληθνί φξνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζπλαίλεζε θαη είλαη
ζπλαθείο γηα ηε ρξήζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ.
Αλαθνίλσζε κε έληνλνπο ραξαθηήξεο κε ηελ νπνία ελεκεξψλνληαη νη επελδπηέο
φηη πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο πξνζθνξάο απφ νπνηνλδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθφ
δηακεζνιαβεηή θαηά ηε ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνζθνξάο απφ
ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δηακεζνιαβεηή.

Γελ ζπληξέρεη.

Δλόηεηα Β - Δθδόηεο θαη Δλδερόκελνο Δγγπεηήο
B.1

Νφκηκε θαη
εκπνξηθή
επσλπκία ηνπ
εθδφηε

H λνκηθή επσλπκία ηνπ εθδφηε είλαη «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ» (ΦΔΚ 4511/31.12.1990) θαη ν
δηαθξηηηθφο ηνπ ηίηινο «ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.» (εθεμήο ε «Δηαηξία» ή «Δθδφηξηα» ή
«ειφληα» ή «ΔΛΟΝΣΑ» θαη καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ν «κηινο»). Ο δηαθξηηηθφο
ηίηινο ηεο Δηαηξίαο ζηελ αγγιηθή είλαη «SELONDA AQUACULTURE A.E.G.E.».

B.2

Έδξα, Ννκηθή
Μνξθή, Ννκνζεζία
βάζεη ηεο νπνίαο
Δλεξγεί θαη Υψξα
χζηαζεο Δθδφηε

Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο είλαη ζηελ νδφ Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30, Γήκν Αζελαίσλ.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
«Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ Κεθαιαηαγνξάο.
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B.3

Β.4

Πεξηγξαθή ηεο
θχζεο ησλ
ηξερνπζψλ
πξάμεσλ θαη ησλ
θπξηφηεξσλ
δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ εθδφηε - θαη
ζρεηηθνί θχξηνη
παξάγνληεο αλαθέξνληαο ηηο
ζεκαληηθφηεξεο
θαηεγνξίεο
πξντφλησλ πνπ
πσιήζεθαλ ή/θαη
ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ, θαη
πξνζδηνξηζκφο
ησλ θπξηφηεξσλ
αγνξψλ ζηηο
νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη
ν εθδφηεο
Πεξηγξαθή ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ
πξφζθαησλ
ηάζεσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηνλ
εθδφηε θαη ησλ
αγνξψλ ζηηο
νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη

Ζ Δηαηξία απνηειεί ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξαγσγνχο θαη
πξνκεζεπηέο ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Πξνκεζεχεη ζε
εβδνκαδηαία βάζε ηνπο πειάηεο ηεο κε πεξίπνπ 400-500 ηφλνπο θξέζθηα ηζηπνχξα
θαη ιαβξάθη, ηα νπνία δηαθηλνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν
νδηθψο θαη αεξνπνξηθψο. Δηδηθφηεξα, ν κηινο, εθηφο ηεο Διιάδαο,
δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο κε βαζηθέο αγνξέο ηελ
Ηηαιία θαη ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν, ηελ Ακεξηθή, ηνλ Καλαδά, θαζψο θαη ζε άιιεο
ρψξεο.
Καηά ηελ 31.12.2014, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ δηαρσξηδφηαλ ζηνπο θαησηέξσ
επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο:


Σνκέαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο - παξαγσγή & δηάζεζε γφλνπ θαη ηρζχσλ.



Σνκέαο εκπνξίαο ηρζχσλ, γφλνπ, ινηπψλ απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ.



Σνκέαο παξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ.

 Σνκέαο ινηπψλ εζφδσλ.
Ο ηνκέαο κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο πσιήζεηο είλαη ν ηνκέαο ηεο
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ηνπ νπνίνπ νη πσιήζεηο απνηέιεζαλ γηα ηε ρξήζε 2014 ην 75%
ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ. Αθνινπζεί ν ηνκέαο ηεο εκπνξίαο
ηρζχσλ/γφλνπ/εκπνξεπκάησλ κε 13% θαη, ηέινο, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο
ηρζπνηξνθψλ, ν νπνίνο αθνξά βαζηθά ηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ, Πεξζεχο Α.Β.Δ.Δ.,
ν νπνίνο ζπκκεηείρε θαηά 12% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Σν 2015, νη ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα ζην ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηφζν ησλ πειαηψλ φζν θαη ησλ
πξνκεζεπηψλ ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ην «πάγσκα» ησλ επελδχζεσλ θαη ε
ζηαζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα έρεη ήδε
δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε αληαγσληζηέο ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ζηελ
Σνπξθία, νη νπνίνη δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Ρσζία.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ Δπξψπε
γεληθφηεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερηδφκελε έιιεηςε αιηεπκάησλ απφ ηηο
ζάιαζζεο, παξέρεη ζηνλ κηιν, ν νπνίνο ζεκεηψλεηαη φηη έρεη εμαγσγηθφ ραξαθηήξα,
επθαηξίεο πξφζβαζεο θαη ζε λέεο αγνξέο κε εκπνξηθή δπλακηθή, φπσο ε Γεξκαλία
θαη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ηηο ελ ιφγσ αγνξέο, ήδε ην 2015, ν κηινο
πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο γηα θαιχηεξε εκπνξηθή δηείζδπζε, δηαηεξψληαο ηελ πιήξε
απνξξνθεηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο.
ην πιαίζην απηφ, ην 2014 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε αμία θαη φγθν
θαηά 4,6% θαη 1%, αληίζηνηρα, ελψ ήδε θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015
παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζε φιε ηε ρξήζε ηνπ
2015. Ζ αχμεζε απηή είλαη ζπλέπεηα ηεο εληνλφηεξεο δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη ζηελ πξνζθνξά απφ ιηγφηεξνπο παξαγσγνχο δηαζέζηκσλ
πνζνηήησλ ζηελ αγνξά ηεο Δπξψπεο. Γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα, νη δηαζέζηκεο
πνζφηεηεο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα ή θαη ρακειφηεξα, αιιά ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο
θξίζεο ζηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, νη εηαηξίεο κε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ή θαη αχμεζεο
ηεο παξαγσγήο, φπσο ε ειφληα, κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ζηελ αγνξά αμηφπηζηα
κεγαιχηεξα κεξίδηα.
Αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηηκψλ πψιεζεο, ην 2014 ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ ηηκψλ
πψιεζεο ηρζχσλ ζην επίπεδν ηνπ 11% κε παξάιιειε αχμεζε ησλ πσινχκελσλ
πνζνηήησλ ηρζχσλ θαηά 1%. Οη ηηκέο πψιεζεο ζηελ έλαξμε ηνπ 2015 είλαη απφ ηηο
πςειφηεξεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε εθηίκεζε είλαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε
πςειά επίπεδα θαη γηα φιν ην 2015. ηελ εθηίκεζε απηή ζπλεπηθνπξεί ην γεγνλφο
φηη, απφ ην 2014, μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ
θιάδνπ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ απφ εηαηξίεο-παξαγσγνχο πνπ έρνπλ
εμπγηαλζεί ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Σν θφζηνο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηα θφζηε ηνπ Οκίινπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη
κεησκέλα ην έηνο 2015, σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο θφζηνπο πνπ
εθαξκφδεηαη ζηνλ κηιν. Ήδε απφ ην 2012, εθαξκφδεηαη έλα λέν κνληέιν
ηνπνζεηήζεσλ γφλνπ θαη αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο κε ζηφρν ην θαιχηεξν
θνζηνινγηθφ πξνθίι κε ηε κέγηζηε δπλαηή παξαγσγηθή απφδνζε. Σα απνηειέζκαηα
είλαη ήδε νξαηά απφ ην 2014, θαζφηη ν θχθινο παξαγσγήο ησλ ηρζχσλ είλαη
πεξίπνπ 2 ρξφληα. Ζ βειηίσζε ζην θνζηνινγηθφ πξνθίι ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2015,
αθνχ ηα παξαγσγηθά δεδνκέλα ηεο ρξνληάο πνπ έθιεηζε επεξεάδνπλ ην
θνζηνινγηθφ πξνθίι ηεο επφκελεο ρξνληάο, ιφγσ ησλ απνζεκάησλ ζε εμέιημε πνπ
κεηαθέξνληαη.
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Δπίζεο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ην
2015 ζα θηλεζεί πησηηθά, σο απνηέιεζκα ηεο νινθιεξσζείζαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κέζσ ηεο έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ηεο
θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαλείσλ ηεο
Δηαηξίαο ε νπνία έρεη ήδε νινθιεξσζεί, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ. βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ
καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο κε ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ δελ
αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ Οκίινπ.
Καηά ηελ 31.12.2014, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο εκθαλίζηεθαλ κηθξφηεξα ηνπ 1/2
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη, ζπλεπψο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.ην πιαίζην απηφ, θαη πξνο ζεξαπεία ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ε
Γηνίθεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη πινπνηεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε
ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ελ γέλεη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. ε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο αχμεζεο θαη ηεο
αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθαξκφδεη θαη
πινπνηεί έλα πξφγξακκα, κε ζηφρν ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ
ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ (παξαθνινχζεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πσιήζεσλ
θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο Δπίζεο, επαλαζρεδηάδεη ηελ
παξαγσγηθή ηεο δνκή γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο, κε βαζηθφ ζηφρν ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο.
εκεηψλεηαη φηη ηελ 30.04.2015 ε Δηαηξία ππέγξαςε σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιινκέλε ηε
ζπκθσλία εμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ
Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (εθεμήο «ΠηΚ») (Ν.3588/2007) θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπ
άξζξνπ 106β ΠηΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 106ζ ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Ζ πκθσλία
πξνβιέπεη ηε κεηαβίβαζε ζηελ Δηαηξία ηεο επηρείξεζεο ηεο ΓΗΑ σο εηζθνξά ζε
είδνο, φπσο νξίδεη εηδηθφηεξα ην άξζξν 106ζ ΠηΚ, θαη εηδηθφηεξα ηε κεηαβίβαζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηκήκαηνο ηνπ παζεηηθνχ ηεο ΓΗΑ, φπσο ζα
πξνζδηνξηζζνχλ απφ ην ηζνδχγην ηεο ΓΗΑ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηνπ
Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ζην νπνίν έρεη ππνβιεζεί αίηεκα επηθχξσζεο
ηεο πκθσλίαο. Δπηπιένλ, ε πκθσλία νξίδεη ηε κεηαβίβαζε θαη ζηνηρείσλ πνπ δελ
απνηππψλνληαη ζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο δηνηθεηηθέο άδεηεο, ζήκαηα,
εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, εξγαδφκελνη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επελέξγεηα ηεο
πκθσλίαο μεθηλά κεηά ηελ εθπιήξσζε ζπλφινπ αλαβιεηηθψλ αηξέζεσλ θαη φξσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη, εθφζνλ ε ελ ιφγσ ζπλαιιαγή
νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα έρεη σο
απνηέιεζκα γηα ην 2015 α) ηελ αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ, ηνπ πάγηνπ
ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ ελζσκάησζε
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ινηπψλ πξνκεζεπηψλ-πηζησηψλ αιιά θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην, θαη β) ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ ζα απμεζεί
ζεκαληηθά, ελψ εθηηκάηαη φηη ν λένο κηινο ειφληα ζα έρεη απμεκέλε δπλακηθφηεηα
παξαγσγήο, ε νπνία ζα πξνζεγγίδεη εηεζίσο ηνπο 35.000 ηφλνπο πεξίπνπ. Σέινο,
ηα νθέιε ιφγσ θαη ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή, ζα απνηππσζνχλ ζηα ζρεηηθά
νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ έηνπο 2016.
χκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ, δελ
πθίζηαηαη γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε.

Β.5

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

Ζ Δηαηξία δελ ελνπνηείηαη απφ άιιε εηαηξία. Ζ Δηαηξία είλαη ε κεηξηθή εηαηξία ηνπ
1
Οκίινπ ηεο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ. ,
AQUAVEST A.E., AQUANET A.E., ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ., ΒΗΛΛΑ
ΠΡΔΗΔ Α.Δ., ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ., INTERNATIONAL AQUA TECH LTD θαη
ηηο ζπγγελείο εηαηξίεο ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
ΝΟΣΗΟΤ ΔΤΒΟΗΑ I, ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
ΜΑΡΜΑΡΗ, ΑΣΡΑΗΑ Α.Δ.Β.Δ., BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.

Β.6

ην βαζκφ πνπ
είλαη γλσζηφ ζηνλ

Οη θάηνρνη κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπο (βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
δειψζεσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 3556/2007έσο ζήκεξα), ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην

1

Σεκεηψλεηαη φηη ε ειφληα ελνπνηεί ηνλ φκηιν ηεο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ, ήηνη θαη ηηο θαηά 100% ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΡΟΓΟΤ Α.Γ.Δ.Δ. θαη ΘΑΛΑΗΔ ΤΓΑΣΟΚ/ΡΓΔΗΔ ΔΤΒΟΨΚΟΤ Α.Δ.
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εθδφηε ην φλνκα
ηεο 11.02.2015 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκκεηνρή ησλ πηζησηξηψλ ηξαπεδψλ
θάζε πξνζψπνπ
ζηελ παξνχζα αχμεζε παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ην νπνίν θαηέρεη,
Αξηζκόο
Μέηνρνο
Αξηζκόο
% Αξηζκνύ
Γηθ.
% Γηθ.
άκεζα ή έκκεζα,
Μεηνρώλ
Μεηνρώλ
Φήθνπ (1)
Φήθνπ
πνζνζηφ ηνπ
Linnaeus Capital Partners BV (2)
6.902.233
3,4%
6.902.233
3,4%
θεθαιαίνπ ή ησλ
MARVEN ENTERPRISES
δηθαησκάησλ
COMPANY LIMITED
3.352.505
1,6%
3.352.505
1,6%
ςήθνπ ηνπ εθδφηε
ΓΡΗΠΠΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
4.722.420
2,3%
4.722.420
2,3%
πνπ πξέπεη λα
θνηλνπνηείηαη
69.125.350
δπλάκεη ηεο
Σξάπεδα Πεηξαηψο (3), (7), (8),
33,8%
69.125.350
33,8%
εζληθήο
(4), (7), (8), (9)
Alpha Bank
46.997.163
23,0%
46.997.581
23,0%
λνκνζεζίαο ηνπ
εθδφηε, θαζψο θαη
Eurobank Ergasias (5), (7), (10)
21.225.570
10,4%
22.388.393
11,0%
ην χςνο ηεο
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (6),
(7), (8), (10)
22.446.987
ζπκκεηνρήο πνπ
11,0%
23.465.814
11,5%
θαηέρεη ην
ATTICA BANK A.T.E
8.204.930
4,0%
8.204.930
4,0%
πξφζσπν απηφ.
(3), (4), (6),(8)
HYDRA ESTATE INC
5.694.454
Γηεπθξηλίδεηαη εάλ
2,8%
0
0,0%
νη θχξηνη κέηνρνη
(5), (8)
623.001
Ησάλλεο ηεθαλήο
0,3%
4.675.627
2,3%
ηνπ εθδφηε
θαηέρνπλ
(4), (5),(9)
645.231
Βαζίιεο ηεθαλήο
0,3%
1.167.469
0,6%
δηαθνξεηηθά
CORINTHOS HOLDINGS LTD
δηθαηψκαηα ςήθνπ, (4),(9)
1.062.060
0,5%
0
0,0%
εθφζνλ ππάξρνπλ.
13.233.280
6,5%
13.232.862
6,5%
Λνηπνί Μέηνρνη (<5%)
Να αλαθεξζεί εάλ
ύλνιν
204.235.184
100,0%
204.235.184
100,0%
θαη απφ πνηνλ
Πεγή: Δηαηξία
θαηέρεηαη ή
ειέγρεηαη, άκεζα ή 1) χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007.
2)
Ζ εηαηξία Linnaeus Capital Partners BV θαηέρεη ζπλνιηθφ αξηζκφ δηθαησκάησλ ςήθνπ 6.902.233, ήηνη
έκκεζα, ζην βαζκφ
ην 3,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ Linnaeus Capital Partners BV ειέγρεηαη θαηά 100%
πνπ ν εθδφηεο
απφ ηελ εηαηξία I.I.H.C Industrial Investments Ltd, ζηελ νπνία ην 74,30% θαηέρεη ν θ. Kahka
Bendukidze, ν νπνίνο θαηά ζπλέπεηα ειέγρεη έκκεζα ηελ Linnaeus Capital Partners BV. Ο θ. Kahka
γλσξίδεη ηηο
Bendukidze απεβίσζε ηελ 13.11.2014.
ζρεηηθέο
3)
Σελ 11.02.2015, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3.181.706 κεηνρέο
πιεξνθνξίεο, θαη
ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ
λα πεξηγξαθεί ε
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνέβε, ηελ 22.04.2015, ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ επί
ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
θχζε απηνχ ηνπ
4)
Σελ 11.02.2015, ε Alpha Bank είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2.280.197 κεηνρέο ιφγσ
ειέγρνπ

5)

6)

7)

8)

9)
10)

Β.7

ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηηο εηαηξίεο HYDRA ESTATE INC θαη CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηνλ θ.
Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη 418 δηθαηψκαηα
ςήθνπ ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ άιιν κέηνρν. Ζ Alpha Bank πξνέβε, ηελ 22.05.2015, ζε άξζε
ηνπ ελερχξνπ επί ησλ 2.280.197 κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
Σελ 11.02.2015, ε Eurobank Ergasias είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.162.823 κεηνρέο
ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηνπο θ.θ. Ησάλλε ηεθαλή θαη Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
Σελ 11.02.2015, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
1.018.827 κεηνρέο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ ησλ αλσηέξσ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ είραλ νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank Ergasias θαη Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
Ο θ. Ησάλλεο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο HYDRA ESTATE INC θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ
ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη δηθαηψκαηα ςήθνπ
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE
INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
Ο θ. Βαζίιεηνο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηα
δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007. .
Οη ηξάπεδεο Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρνπλ ελεκεξψζεη ηελ Δηαηξία φηη ε
άξζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελερχξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
παξνχζαο αχμεζεο θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ.

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο, ν
νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ
απηψλ θαηά ηελ 11.02.2015.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014 πξνέξρνληαη
Δπηιεγκέλεο
ηζηνξηθέο θχξηεο
απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρξήζεο 2013 θαη νη
πιεξνθνξίεο γηα
νπνίεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
ηνλ εθδφηε, νη
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο
νπνίεο παξέρνληαη πκβνχιην ηελ 30.03.2015 θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα
γηα θάζε νηθνλνκηθή θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton
ρξήζε ηεο πεξηφδνπ
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πνπ θαιχπηνπλ νη
ηζηνξηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο θαη γηα
θάζε κεηαγελέζηεξε
ελδηάκεζε
νηθνλνκηθή πεξίνδν
πνπ ζπλνδεχεηαη
απφ ζπγθξηηηθά
ζηνηρεία πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηελ
ίδηα πεξίνδν ηεο
πξνεγνχκελεο
ρξήζεο· ε ππνβνιή
σζηφζν ησλ
ηζνινγηζκψλ ηέινπο
ρξήζεσο είλαη
αξθεηή γηα λα
πιεξνχηαη ε
απαίηεζε πεξί
ζπγθξίζηκσλ
πιεξνθνξηψλ απφ
ηνλ ηζνινγηζκφ.
Απηφ πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ
αθεγεκαηηθή
πεξηγξαθή ηεο
ζεκαληηθήο αιιαγήο
ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ
εθδφηε θαη ησλ
απνηειεζκάησλ
εθκεηάιιεπζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ή κεηά
ηελ πεξίνδν πνπ
θαιχπηνπλ νη
ηζηνξηθέο θχξηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο

Α.Δ. Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014
ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013- 2014:
ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
2013- 2014
ζε ρηι. € *

2013

2014

Πσιήζεηο (1)

129.685

135.670

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν Φόξσλ, Σόθσλ θαη Απνζβέζεσλ
(EBITDA) (2)

(38.926)

20.518

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν Φόξσλ

(63.123)

5.591

(58.516)

6.271

(7.331)
(65.847)

6.271

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ από πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ από Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) Πεξηόδνπ κεηά από Φόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ

-

36

12.136

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ

(65.849)

18.407

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ Απνδηδόκελα ζε Ηδηνθηήηεο
Μεηξηθήο

(65.972)

4.784

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

(59.024)

4.784

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Φόξσλ Απνδηδόκελα ζηνπο

(6.949)

-

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά
Μεηόρνπο Μεηνςεθίαο

125

1.488

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

508

1.488

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) αλά Μεηνρή από πλερηδόκελεο
Απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο (ε €)

(383)

-

(1,569)

0,127

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα Απνδηδόκελα ζε
Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο

(66.012)

14.848

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

(59.033)

14.848

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Απνηειέζκαηα Απνδηδόκελα

(6.979)

-

πγθεληξσηηθά πλνιηθά
ζηνπο Μεηόρνπο Μεηνςεθίαο

163

3.559

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

554

3.559

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο

(391)

-

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο πσιήζεηο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πσιήζεηο
εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ, ηρζπνηξνθψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
(2) Σα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ έρνπλ
ππνινγηζηεί σο εμήο: θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζηηζέκελσλ ησλ απνζβέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εμφδσλ, αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δεκηψλ απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο,
ησλ δεκηψλ απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη αθαηξνπκέλσλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ.
(3) Σα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ έρνπλ ππνινγηζηεί σο
εμήο: θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
αθαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ
Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant
Thornton Α.Δ.

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ θαηά ηε
ρξήζε 2014 ζε € 135.670 ρηι. έλαληη € 129.685 ρηι. ηε ρξήζε 2013. Ζ αχμεζε ησλ
πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, θαηά ην 2014, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηεο
κέζεο ηηκήο πψιεζεο ησλ ηρζχσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θαζψο θαη
ζηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ πψιεζεο ηρζχσλ, θηάλνληαο ηνπο 21.358 ηφλνπο ηε
ρξήζε 2014 έλαληη 21.160 ηφλνπο ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Αληίζεηα, θαηά ηε ρξήζε
2014 παξαηεξείηαη κείσζε ησλ πνζνηήησλ πψιεζεο θαη ηεο αμίαο πσιήζεσλ
γφλνπ θαηά 27% θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνπήο ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο πνπ
παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη κείσζε ησλ πσιήζεσλ
ηρζπνηξνθψλ ζε αμία θαηά 18%.
Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ
ζε θέξδε χςνπο € 20.518 ρηι. ηε ρξήζε 2014 έλαληη δεκηψλ (απφ ζπλερηδφκελεο
8
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δξαζηεξηφηεηεο) χςνπο € 38.926 ρηι. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ζεκεηψλνληαο
βειηίσζε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ βειηησκέλνπ
θνζηνινγηθνχ πξνθίι. Καηά ηε ρξήζε 2013, ζεκεηψζεθε δεκία πνζνχ € 43.542 ρηι.
απφ ηελ θαζαξή επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ
(εμαηξνπκέλεο δειαδή ηεο επίδξαζεο ησλ πσιήζεσλ ρξήζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
απνηειέζκαηνο). Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ κέζσλ βαξψλ ησλ
ηρζχσλ ιφγσ ηνπ φηη ηα βηνινγηθά απνζέκαηα α) άιιαμαλ θαηεγνξία βάξνπο
απνηίκεζεο θαη ππνινγίζηεθαλ κε κηθξφηεξε αλά κνλάδα κέηξεζεο αμίαο
απνηίκεζεο, θαη β) είραλ κηθξφηεξε ζπλνιηθή βηνκάδα ζε θηιά θαη άξα απνηίκεζε.
Καηά ηε ρξήζε 2014, ηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ) δηακνξθψζεθαλ ζε δεκία χςνπο €
6.539 ρηι. ηε ρξήζε 2014 έλαληη δεκίαο πνζνχ € 10.671 ρηι. ηε ρξήζε 2013. ηε
ρξήζε ηνπ 2014 ηα Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα αθνξνχλ κε
επαλαιακβαλφκελν θέξδνο πνζνχ € 7.451 ρηι., πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιήζεθε θαη ζηελ αμία
ησλ λέσλ κεηνρψλ φζνλ αθνξά ηελ ΑΜΚ ησλ € 50,4 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηε ρξήζε 2014 ήηαλ απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
2013 ιφγσ θαηαινγηζκνχ ηφθσλ ππεξεκεξίαο.
εκεηψλεηαη φηη, ηε ρξήζε 2013, ζηηο δεκίεο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνζνχ
€ 8.689 ρηι. πεξηιακβάλεηαη δεκηά χςνπο € 2.814 ρηι., ε νπνία πξνήιζε απφ ηελ
απνηίκεζε ζε εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Aegean A.S.
(δηαθνπηφκελε δξαζηεξηφηεηα) πνπ αθνξνχλ ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο
ιφγσ πψιεζήο ηεο έλαληη πνζνχ € 90 ρηι.
Σα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 5.591 ρηι. ηε
ρξήζε 2014 έλαληη δεκηάο (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) πνζνχ € 63.123 ρηι. ηε
ρξήζε 2013. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ ηρζχσλ, ηε βειηίσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε
ηεο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ απνηίκεζεο θαη ζην
κε επαλαιακβαλφκελν θέξδνο πνζνχ € 7.451 ρηι. πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα ην 2013, ηα απνηειέζκαηα (δεκηέο)
επεξεάζηεθαλ θπξίσο απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο απνηίκεζεο ησλ βηνινγηθψλ
απνζεκάησλ, φπσο πξναλαθέξζεθε.
Δπίζεο, ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξχλζεθαλ κε δεκία πνζνχ €
4.916 ρηι. ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζε εχινγε
αμία (βιέπε θαησηέξσ ζρνιηαζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ).
Αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ν κηινο θαηέγξαςε φθεινο € 680 ρηι. ηε
ρξήζε 2014 έλαληη νθέινπο 4.607 ρηι. ηε ρξήζε 2013, σο απνηέιεζκα ηνπ ζεηηθνχ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηε ρξήζε ην 2014 επεξεάζηεθε
ζεηηθά απφ ηε δεκηά απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ελψ ην
2013 ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2012.
Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ηα κεηά απφ θφξνπο απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ απφ
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 6.271 ρηι. ηε ρξήζε
2014 έλαληη δεκηψλ € 58.516 ρηι. ηε ρξήζε 2013.
Σε ρξήζε 2013, ηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο χςνπο € 7.331 ρηι. ην 2013 θαη αθνξνχζαλ ηηο
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE
TICARET A.S. (εθεμήο ε «AEGEAN A.S.»).
Σν θνλδχιη «Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ» αλήιζε ηε ρξήζε 2014
ζε € 12.136 ρηι. απφ € 36 ρηι. ηε ρξήζε 2013. Ζ ζεκαληηθή απηή αχμεζε νθείιεηαη
θπξίσο ζηα θέξδε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία ηε ρξήζε 2014 χςνπο € 17.362 ρηι. (γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βιέπε θαησηέξσ αλάιπζε γηα ην ινγαξηαζκφ «Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία»), κεησκέλν θπξίσο θαηά ην πνζφ € 4.248 ρηι. πνπ αθνξά ζηνπο θφξνπο
πνπ αλαινγνχλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013-2014:
ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 2013- 2014
31.12.2013
31.12.2014
(πνζά ζε € ρηι.)*
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Δλζψκαηα πάγηα
33.009
43.462
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα
11.392
11.392
Λνηπά ζηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ (1)
4.553
2.886
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
35.879
43.553
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ύλνιν Με Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ Δκπνξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Λνηπά ζηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ (2)
ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ Έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην Άξηην
Λνηπά Απνζεκαηηθά (3)
Αδηαλέκεηα Κέξδε
Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο
Μεηξηθήο
Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Γάλεηα Σξαπεδψλ
Λνηπέο Με Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (4)
ύλνιν Με Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ
Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο (5)
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (6)
ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

84.833
61.062
7.009
37.586
20.544
126.201
211.034

101.292
62.430
7.078
32.663
28.499
130.671
231.963

36.235
13.169
13.056
(109.225)

61.271
13.169
47.443
(110.850)

(46.765)
8.362
(38.403)
23.720
9.351
33.071
171.869
44.497
216.366
249.437
211.034

11.032
11.921
22.953
119.959
12.041
132.000
37.552
39.458
77.010
209.010
231.963

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ
Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant
Thornton Α.Δ.
(1)
ηα «Λνηπά ζηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί
«‘Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία», «Δπελδχζεηο ζε πλδεδεκέλεο, «Δπελδχζεηο Γηαζέζηκεο πξνο Πψιεζε»,
«Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο» θαη «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο». [Πεγή: Δπεμεξγαζία
ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο]
(2)
ηα «Λνηπά ζηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί
«Λνηπέο Απαηηήζεηο & Πξνθαηαβνιέο», «Δπελδχζεηο θαηερφκελεο γηα Δκπνξηθνχο θνπνχο» θαη «Γηαζέζηκα
θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ». [Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο]
(3)
ηα «Λνηπά Απνζεκαηηθά» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Απνζεκαηηθά», «Απνζεκαηηθά
Αληηζηάζκηζεο ξνψλ» θαη «Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο, πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο». [Πεγή: Δπεμεξγαζία
ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο]
(4)
ηηο «Λνηπέο Με Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Άιιεο
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο», «Παξνρέο ζε
Δξγαδνκέλνπο», «Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ / Δπηρνξεγήζεηο» θαη «Πξνβιέςεηο ». [Πεγή: Δπεμεξγαζία
ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο]
(5)
ηηο «Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί
«Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο» θαη «Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πιεξσηέεο ζηελ
Δπφκελε Υξήζε». [Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο]
(6)
ηηο «Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Δκπνξηθνί
θαη άιινη Πηζησηέο», «Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», «Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο» θαη
«Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο». [Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο]

Καηά ηελ 31.12.2014, ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ζεκείσζε αχμεζε
θαηά 9,9% θπξίσο ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη
ηεο αχμεζεο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Σα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη ηα δσληαλά απνζέκαηα
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, γφλνο θαη ςάξη, πνπ είλαη ζε εμέιημε ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α.
13 θαη ην Γ.Λ.Π. 41. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 105.983 ρηι. ηελ 31.12.2014 έλαληη € 96.940 ρηι. ηελ
31.12.2013 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9,3%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αγνξά
βηνινγηθψλ απνζεκάησλ ζε εμέιημε απφ ηελ Δηαηξία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο
ρξήζεο χςνπο πεξίπνπ € 5 εθαη. απφ ηξίηνπο παξαγσγνχο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε
ησλ ηηκψλ απνηίκεζεο ησλ ελ ιφγσ απνζεκάησλ. Οη ηηκέο απνηίκεζεο (ηηκέο
πψιεζεο αξρέο ηνπ 2015) ήηαλ απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο απνηίκεζεο ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη επεξέαζαλ ζε πνζνζηφ 8,3% ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο
βηνκάδαο.
Ο κηινο, κέρξη θαη ηελ 31.12.2013, απνηηκνχζε ηα Δλζψκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
ηνπ ζηελ αμία θηήζεο δειαδή ζηελ αξρηθή αμία κεησκέλε θαηά ηηο ζπζζσξεκέλεο
10
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απνζβέζεηο θαη ελδερφκελε δεκηά απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηειάκβαλε
φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Σελ
31.12.2014 ν κηινο πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο ησλ
Δλζψκαησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (πιελ ησλ Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ),
κε ζθνπφ ηελ πην αμηφπηζηε θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δλζψκαηα Πάγηα»
δηακνξθψζεθε ζε € 43.462 ρηι. ηελ 31.12.2014 έλαληη € 33.009 ρηι. ηελ 31.12.2013.
Ζ ελ ιφγσ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ
ελζψκαησλ παγίσλ.
ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε επίδξαζε απφ ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ εχινγεο αμίαο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελζψκαησλ
παγίσλ πνπ αλαπξνζαξκφζηεθαλ:
(πνζά ζε € ρηι.)*
Εεκηά ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
Κέξδε ζηα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
σξεπηηθή επίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα

Όκηινο**
(4.916)
17.362
12.446

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε
ζηξνγγπινπνηήζεηο.
** εκεηψλεηαη φηη ζηα αλσηέξσ πνζά δελ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ
ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο
Grant Thornton Α.Δ.

Σα επελδπηηθά αθίλεηα πξννξίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία εζφδσλ απφ ελνίθηα ή απφ ηε
κεηαπψιεζή ηνπο. Οη «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα» γηα ηνλ κηιν αθνξνχλ ζε αθίλεηα
ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ. θαη ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.
Σα Λνηπά ηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ απμήζεθαλ ζε € 28.499 ρηι. ηελ
31.12.2014 έλαληη € 20.544 ρηι. ηελ 31.12.2013 θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ «Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ» εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ
εζφδσλ, ηεο θαιχηεξεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο αλάγθεο θάιπςεο
ππνρξεψζεσλ κε επηηαγέο πιεξσηέεο πνπ εθθαζαξίζηεθαλ ζηηο πξψηεο κέξεο ηνπ
επφκελνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ
«Λνηπέο Απαηηήζεηο θαη Πξνθαηαβνιέο» δηακνξθψζεθε ζε € 9.689 ρηι. ηελ
31.12.2014, απφ ηηο νπνίεο πνζφ € 1,8 εθαη. αθνξνχζε απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ
ην Γεκφζην, πνζφ € 1,9 εθαη. πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ, πνζφ € 3,7
εθαη. απαηηήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο ΠΔΡΔΤ απφ επηζηξνθή ΦΠΑ θαη πξνθαηαβνιή
θφξνπ, πνζφ € 0,3 εθαη. αγνξέο ππφ παξαιαβή ηεο ΠΔΡΔΤ, θαη πνζφ € 0,8
εθαη., πεξίπνπ, απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ δηάθνξνπο ρξεψζηεο ηξίηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο απαίηεζεο ηεο Δηαηξίαο απφ ηε ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. ηελ 31.12.2014 δηακνξθψζεθε ζε € 357 ρηι. θαη
πξνέξρεηαη απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πψιεζεο γφλνπ θαη ηρζχσλ. Σαπηφρξνλα, ε
Δηαηξία
δηαηεξνχζε
ππνρξέσζε
ηελ
31.12.2014
πξνο
ηελ
ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. χςνπο € 773 ρηι., πνπ πξνέξρεηαη απφ εκπνξηθή
ζπλαιιαγή αγνξάο ηρζχσλ, ε νπνία ζα εμνθιεζεί ή ζα ζπκςεθηζηεί κε ηξέρνπζεο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 22.953 ρηι. ηελ
31.12.2014 έλαληη αξλεηηθνχ πνζνχ € 38.403 ρηι. ηελ 31.12.2013. Ζ ζεκαληηθή
κεηαβνιή νθείιεηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο, ζηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ζηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ.
Ζ Α’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο
11.09.2014 (εθεμήο ε «Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ»), απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ηε
κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ € 25.364.628,80 κε κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο απφ € 1,00
ζε € 0,30 ε θάζε κηα, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ ηζφπνζνπ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ
α
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο
ηζρχεη, θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά € 50.400.000 κε ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ
πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηηο ηξάπεδεο Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank,
2
Eurobank Ergasias, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Attica Bank θαη Γεληθή Σξάπεδα
(εθεμήο νη «Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο»), κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο θαη ηηκή δηάζεζεο ίζε κε ηελ λέα νλνκαζηηθή αμία, ήηνη €
0,30 ε θάζε κία (εθεμήο ε «Αχμεζε»). Ζ Αχμεζε πηζηνπνηήζεθε κε ηελ απφ
11.02.2015 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.
2

Σελ 20.11.2014, ε Γεληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.
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Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2014 ήηαλ κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη, ζπλεπψο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο
Δηαηξίαο, βιέπε αλσηέξσ ζηνηρείν Β4 «Πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξφζθαησλ
ηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθδφηε θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηείηαη».
Σν ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 157.511
ρηι. ηελ 31.12.2014 έλαληη € 195.589 ρηι. ηελ 31.12.2013, παξνπζηάδνληαο κείσζε
θαηά 19,5% ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαλείσλ ζηα πιαίζηα
ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ 31.12.2014 (πιελ ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ) κεηψζεθαλ ζε € 51.499 ρηι. απφ € 53.848 ρηι. ηελ 31.12.2013 ιφγσ
θπξίσο ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο απνπιεξσκήο ησλ πηζησηψλ ηεο Δηαηξίαο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013-2014:
ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
01.0101.0131.12.2013
31.12.2014
(πνζά ζε € ρηι.)*
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
5.504
8.360
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
(1.335)
(1.188)
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
(2.439)
1.652
Καζαξή αύμεζε / κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
1.730
8.824
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ απφ
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
8.104
9.904
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ απφ
0
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
70
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ
9.904
18.728
* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ
Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant
Thornton Α.Δ.

Κχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2014 απνηέιεζαλ νη
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο: € 8.360 ρηι.). Ζ εκθάληζε θαζαξψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2014 νθείιεηαη θπξίσο ζηα θέξδε ηεο ρξήζεο, ζηελ
αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ βηνινγηθψλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ θαη κείσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδηθψλ) ηνπ Οκίινπ.
Κχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2013 απνηέιεζαλ νη
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνζνχ € 5.504 ρηι., θαζψο θαη ε ρξήζε ηκήκαηνο ησλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ χςνπο € 8.174 ρηι. πνπ είραλ ζπζζσξεπζεί
θαηά ηελ 31.12.2012.

Β.8

Δπηιεγκέλεο θχξηεο
άηππεο (pro forma)
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο,
πξνζδηνξηδφκελεο
σο ηέηνηεο. Οη
επηιεγκέλεο θχξηεο
άηππεο (pro forma)
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο πξέπεη
Γελ ζπληξέρεη.
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
12
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ηελ πξαγκαηηθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζέζε ή ηα
απνηειέζκαηα ηεο
Δηαηξίαο

Β.9

ηαλ γίλεηαη
Ζ Δηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε πξφβιεςεο ή εθηίκεζεο ηεο
πξφβιεςε ή
θεξδνθνξίαο γηα ηελ ηξέρνπζα ή γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο.
εθηίκεζε θεξδψλ
δειψλεηαη ην πνζφ

Β.10 Πεξηγξαθή ηπρφλ

επηθπιάμεσλ ζηελ
έθζεζε ειέγρνπ γηα
ηηο ηζηνξηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο

Γελ ζπληξέρεη.

Β.11 Δάλ ην θεθάιαην

Ζ Δηαηξία δειψλεη φηη ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο
θίλεζεο ηνπ εθδφηε δξαζηεξηφηεηέο ηεο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
δελ επαξθεί γηα ηηο παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
ηξέρνπζεο
απαηηήζεηο ηνπ
εθδφηε πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί
επεμήγεζε

Δλόηεηα Γ - Κηλεηέο Αμίεο

Γ.1

Πεξηγξαθή ηνπ
είδνπο θαη ηεο
θαηεγνξίαο ησλ
θηλεηψλ αμηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη
ή/θαη εηζάγνληαη
πξνο
δηαπξαγκάηεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέ
- λνπ
νπνηνπδήπνηε
αξηζκνχ
αλαγλψξηζεο
θηλεηψλ αμηψλ

Γ.2

Νφκηζκα ζην νπνίν Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ.
είλαη εθθξαζκέλεο
νη θηλεηέο αμίεο

Γ.3

Ο αξηζκφο ησλ
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

Σν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 61.270.555,20,
δηαηξνχκελν ζε 204.235.184 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο
αμίαο € 0,30 ε θάζε κία.

Γ.4

Πεξηγξαθή ησλ
δηθαησκάησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο
θηλεηέο αμίεο

Κάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο ηζρχεη θαη ην ρξεκαηηζηεξηαθφ δίθαην θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο
Δηαηξίαο, ην νπνίν δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ
πξνβιέπνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Οη κεηνρέο ηεο ειφληα, πνπ ζα εηζαρζνχλ, είλαη άπιεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κε
δηθαίσκα ςήθνπ, θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο ηεο
Αγνξάο Αμηψλ ην Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (εθεμήο ην «Υ.Α.») θαη έρνπλ εθδνζεί
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο.
Ο θσδηθφο ISIN (International Security Identification Number/ Γηεζλήο Αξηζκφο
Αλαγλψξηζεο Σίηισλ) ηεο κεηνρήο ηεο ειφληα είλαη GRS201003019.
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Σα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο, κεηαμχ άιισλ, είλαη ηα εμήο:

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο.

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο.

Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο.

Γηθαίσκα ζην Πξντφλ Δθθαζάξηζεο.

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο.

Γ.5

Πεξηγξαθή ηπρφλ
πεξηνξηζκψλ ζηελ
ειεχζεξε
κεηαβίβαζε ησλ
θηλεηψλ αμηψλ

Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.

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 απνηεινχλ ή
πξφθεηηαη λα
απνηειέζνπλ
αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο

Οη 168.000.000 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο (εθεμήο «Νέεο
Μεηνρέο»), νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κία, ζα είλαη άπιεο θαη ζα απνηεινχλ
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ θαηεγνξία «Δπηηήξεζεο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ
Υ.Α.

Γ.7

Πεξηγξαθή ηεο
κεξηζκαηηθήο
πνιηηηθήο

Σα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξίαο δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη
ην Καηαζηαηηθφ ηεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,
φπσο ηζρχεη.
Ζ Δηαηξία, κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηεο, δελ έρεη
θαηαβάιεη κέξηζκα γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2013. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2014,
θαζψο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπ 2015, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2014.

Γ - Κίλδπλνη
Γ.1

Κχξηεο Πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο
βαζηθνχο θηλδχλνπο

πνπ αθνξνχλ εηδηθά
ζηνλ εθδφηε ή ζηνλ
ηνκέα
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ








Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
ζπγθπξία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
Ζ αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, δελ έρεη
εθιείςεη θαη δχλαηαη λα ζπλερίζεη λα έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.
Οη παξνχζεο ζπλζήθεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ελδέρεηαη λα
επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιεί θεθάιαηα είηε κέζσ
δαλεηζκνχ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηπρφλ αιιαγέο ζην λνκηθφ πιαίζην ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ
Οκίινπ ειόληα
Οξηζκέλεο εθ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Οκίινπ πξνβιέπνπλ ηελ ηήξεζε
ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα κελ ηεξεζνχλ πιήξσο
ζην κέιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα θαηαγγειζνχλ νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο.
Ο κηινο νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο θαη εμπγίαλζεο, γηα ηελ
νπνία δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία δηαβεβαίσζε φηη ζα είλαη επαξθήο γηα λα
επαλέιζεη ν κηινο ζε θεξδνθνξία.
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 Ζ Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε
πεξίπησζε αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ θαη κπνξεί λα επεξεαζηεί νπζησδψο
δπζκελψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο
ηνπ Οκίινπ.
 Δμάξηεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Οκίινπ, ε κε ιήςε ή άξζε ησλ αδεηψλ είλαη πηζαλφ φηη ζα έπιεηηε ηηο πσιήζεηο
θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
 Δπαηζζεζία ησλ απνζεκάησλ, ελδερφκελε βιάβε ζηελ πνηφηεηα ησλ
απνζεκάησλ είλαη πηζαλφ φηη ζα έπιεηηε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
 Κίλδπλνο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ηηκψλ πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο ελδέρεηαη λα
επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ.
 Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο ησλ
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
παξαγσγηθή απφδνζε θαη αλάπηπμε ησλ ηρζπναπνζεκάησλ.
 Κίλδπλνο δπζκελψλ κεηαβνιψλ πξψησλ πιψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο.
 Κίλδπλνο αλεπάξθεηαο ή κε δηαζεζηκφηεηαο αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ.
 Κίλδπλνο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ.
 Κίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πθηζηάκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζην
εμσηεξηθφ θαη ηηο πξννπηηθέο επέθηαζήο ηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο δπζκελψο ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
 Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ
απνηειεζκαηηθά εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπο.
 Αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ αγνξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο κπνξεί
λα εληαηηθνπνηεζεί θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο ηε
δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.

Γ.3

Κχξηεο
πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο
βαζηθνχο
θηλδχλνπο πνπ
αθνξνχλ εηδηθά
ζηηο θηλεηέο αμίεο

 Ζ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζην Υ.Α. εμαξηάηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ην Υ.Α. θαη δελ κπνξεί λα δηαβεβαησζεί ε έλαξμε δηαπξαγκάηεπζήο
ηνπο ζχκθσλα κε ην αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα.
 Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη
ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο.
 Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα δηαλείκεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο είλαη
αβέβαηε. εκεηψλεηαη φηη ηειεπηαία ρξήζε πνπ ε Δηαηξία δηέλεηκε κεξίζκαηα ήηαλ
ην 2008 γηα ηε ρξήζε 2007.
 Μειινληηθέο πσιήζεηο απφ ηνπο κεηφρνπο ή απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ
ηελ Δηαηξία, ίζσο επεξεάζνπλ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο.
 Σν Υ.Α. παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε άιια κεγάια
ρξεκαηηζηήξηα.
 Ζ Δηαηξία ζα ππνβάιιεη αίηεκα ζην Υ.Α. γηα κεηαθνξά ησλ κεηνρψλ απφ ηελ
Καηεγνξία Δπηηήξεζεο, ζηελ νπνία επί ηνπ παξφληνο δηαπξαγκαηεχνληαη, ζηελ
Κχξηα Αγνξά. Δληνχηνηο, παξά ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηε ζπλερή
βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία δηαβεβαίσζε φηη ζην
άκεζν κέιινλ ζα ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3.1.2.6
ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α., γηα αλαζεψξεζε ηεο έληαμεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ
Καηεγνξία Δπηηήξεζεο.

Δ - Πξνζθνξά

Δ.1

Σα ζπλνιηθά θαζαξά
έζνδα θαη εθηίκεζε
ησλ ζπλνιηθψλ
εμφδσλ ηεο
έθδνζεο/πξνζθνξάο
ζπκπεξηιακβαλνκέλ
σλ ησλ θαη’ εθηίκεζε
εμφδσλ πνπ
ρξεψλνληαη ζηνλ
επελδπηή απφ ηνλ
εθδφηε ή ηνλ

Ζ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά € 50,4 εθαη. πξαγκαηνπνηήζεθε κε
θεθαιαηνπνίεζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ
πθίζηαηαη έζνδν. Δπίζεο, δελ πθίζηαληαη έμνδα ρξέσζεο πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ
επελδπηή.
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πξνζθέξνληα

Δ.2α Λφγνη ηεο

Γελ ζπληξέρεη.

Δ.3

Πεξηγξαθή ησλ
φξσλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ
ηεο πξνζθνξάο

Γελ ζπληξέρεη.

Δ.4

Πεξηγξαθή ηπρφλ
ζπκθεξφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ
έθδνζε/πξνζθνξά
πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
ζπγθξνπφκελσλ
ζπκθεξφλησλ

Γελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ θπζηθψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο. εκεηψλεηαη φηη νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, θαζψο θαη νη ζπλδεδεκέλεο
κε απηέο εηαηξίεο, ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, έρνπλ ζπλάςεη θαη
ελδέρεηαη λα ζπλάςνπλ θαη ζην κέιινλ ζπκβάζεηο κε ηελ Δηαηξία θαη ηηο
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο. εκεηψλεηαη φηη, πξηλ ηελ Αχμεζε, νη Πηζηψηξηεο
Σξάπεδεο (πιελ ηεο Attica Bank) είραλ δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. ρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ ελέρπξα θαη ηελ άξζε απηψλ
βιέπε ζεκείν ππφ Δ.6 ηνπ Πεξηιεπηηθνχ εκεηψκαηνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία
ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ, πεξηειάκβαλε
ηελ θεθαιαηνπνίεζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο (νινθιεξσζείζα κε ηελ
Αχμεζε), θαζψο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ κε θεθαιαηνπνηνχκελσλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Γπλάκεη ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο
αλαδηάξζξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 11.09.2014 ΔΓ ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία πξνέβε ζηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ
χςνπο € 100 εθαη., € 8 εθαη. θαη € 2 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο
αλέιαβαλ ην ζχλνιν ησλ νκνινγηψλ θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο κε
θεθαιαηνπνηνχκελεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο. Σέινο, είρε θαηαξηηζηεί
πξνζχκθσλν κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ
3
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ Μέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο
ηειεπηαίαο. Δπίζεο, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ 31.12.2014 πξνζπκθψλνπ
κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο, ππεγξάθεζαλ θαη
ζα ππνγξαθνχλ καθξνπξφζεζκεο δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3,4 εθαη.

Δ.5

λνκα ηνπ
Γελ ζπληξέρεη.
πξνζψπνπ ή ηεο
νληφηεηαο πνπ
πξνζθέξεηαη λα
πσιήζεη ηελ θηλεηή
αμία. πκθσλίεο
ππνρξεσηηθήο
δηαθξάηεζεο:
ελδηαθεξφκελα κέξε
θαη πεξίνδνο
ππνρξεσηηθήο
δηαθξάηεζεο

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

3

Λφγσ ηνπ κέγηζηνπ εγθεθξηκέλνπ χςνπο ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ (€ 110 εθαη.) απφ ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ
ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 11.09.2014, δχλαην λα πξνθχςεη πνζφ πνπ ζα ππνιεηπφηαλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ην νπνίν δελ δχλαην λα αλαρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ελ ιφγσ Οκνινγηαθά
Γάλεηα. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο 31.12.2014 θαηαξηίζηεθε θαη ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο
Δηαηξίαο πξνζχκθσλν γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ Μέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο,
πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηφθνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο εθηακίεπζεο ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ (ην «Με
Αλαρξεκαηνδνηνχκελν Μέξνο»).
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Δ.6

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

Ζ Αχμεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ
παιαηψλ κεηφρσλ, θαηά ην πνζφ ησλ € 50.400.000 κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε
ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνπ είρε ζπλάςεη ε
Δηαηξία κε ηηο ηξάπεδεο Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Δζληθή
4
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Attica Bank θαη Γεληθή Σξάπεδα , κε έθδνζε 168.000.000
λέσλ, θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,30 ε
θάζε κία.
Ζ Αχμεζε πξνθάιεζε αλαινγηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ παιαηψλ
κεηφρσλ ζε πνζνζηφ 82,26% επί ηεο κεηνρηθήο ηνπο ζέζεο πξηλ ηελ Αχμεζε.
Οη θάηνρνη κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπο (βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Ν.3556/2007 κέρξη ηελ εκεξνκελία
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ), ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 11.02.2015,
πξηλ θαη κεηά ηελ Αχμεζε, παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ (πξηλ ηελ ΑΜΚ)

Μέηνρνο
Linnaeus Capital
Partners BV (2)
MARVEN
ENTERPRISES
COMPANY
LIMITED
ΓΡΗΠΠΗΧΣΖ
ΓΔΧΡΓΗΟ
Σξάπεδα Πεηξαηψο
(3), (7), (8)

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

%
πκκ.

Γηθ/ηα Φήθνπ
(1)

ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ (κεηά ηελ ΑΜΚ)

%
πκκ.

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

%
πκκ.

Γηθ/ηα
Φήθνπ (1)

%
πκκ.

6.902.233

19,0%

6.902.233

19,0%

6.902.233

3,4%

6.902.233

3,4%

3.352.505

9,3%

3.352.505

9,3%

3.352.505

1,6%

3.352.505

1,6%

4.722.420

13,0%

4.722.420

13,0%

4.722.420

2,3%

4.722.420

2,3%

0

0,0%

3.181.706

8,8%

69.125.350

33,8%

69.125.350

33,8%

0

0,0%

2.280.615

6,3%

46.997.163

23,0%

46.997.581

23,0%

0

0,0%

1.162.823

3,2%

21.225.570

10,4%

22.388.393

11,0%

0

0,0%

1.018.827

2,8%

22.446.987

11,0%

23.465.814 11,49%

0

0,0%

0

0,0%

8.204.930

4,0%

8.204.930

4,0%

5.694.454

15,7%

0

0,0%

5.694.454

2,8%

0

0,0%

623.001

1,7%

381.193

1,1%

623.001

0,3%

4.675.627

2,3%

645.231

1,8%

0

0,0%

645.231

0,3%

1.167.469

0,6%

1.062.060

2,9%

0

0,0%

1.062.060

0,5%

0

0,0%

13.233.280

36,5%

13.232.862

36,5%

13.233.280

6,5%

13.232.862

6,5%

36.235.184 100,00%

36.235.184

100,00% 204.235.184

100,0%

Alpha Bank (4), (7),
(8), (9)

Eurobank
Ergasias (5) ), (7), (10)
Δζληθή Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο (6), (7),
(8), (10)

ATTICA BANK
A.T.E
HYDRA ESTATE
INC (3), (4), (6), (8)
Ησάλλεο ηεθαλήο
(5), (8)

Βαζίιεο ηεθαλήο
(4), (5), (9)

CORINTHOS
HOLDINGS LTD
(4), (9)

Λνηπνί Μέηνρνη
(<5%)
ύλνιν
Πεγή: Δηαηξία.

204.235.184 100,0%

(1)
(2)

χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007.

(3)

Σελ 11.02.2015, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3.181.706 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ
Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνέβε, ηελ 22.04.2015, ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ επί ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.

(4)

Σελ 11.02.2015, ε Alpha Bank είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2.280.197 κεηνρέο ιφγσ ελερπξίαζεο
απηψλ απφ ηηο εηαηξίεο HYDRA ESTATE INC θαη CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηνλ θ. Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο
εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη 418 δηθαηψκαηα ςήθνπ ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ
άιιν κέηνρν. Ζ Alpha Bank πξνέβε, ηελ 22.05.2015, ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ επί ησλ 2.280.197 κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο
Δηαηξίαο.

(5)

Σελ 11.02.2015, ε Eurobank Ergasias είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.162.823 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηνπο θ.θ. Ησάλλε ηεθαλή θαη Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δηαηξίαο.

(6)

Σελ 11.02.2015, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.018.827 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.

(7)

Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ
ςήθνπ πνπ είραλ νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.

(8)

Ο θ. Ησάλλεο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο HYDRA ESTATE INC θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ελ ιφγσ
εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007. Σελ 11.02.2015, νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
είραλ δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA
ESTATE INC πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο,( ηελ 22.04.2015, θαη ε
Alpha Bank, ηελ 22.05.2015, πξνέβεζαλ ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ επί ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.

(9)

Ο θ. Βαζίιεηνο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ελ
ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007.

(10)

Οη ηξάπεδεο Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρνπλ ελεκεξψζεη ηελ Δηαηξία φηη ε άξζε ησλ
αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελερχξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Αχμεζεο θαη ηελ
εθηακίεπζε ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ.

Ζ εηαηξία Linnaeus Capital Partners BV θαηέρεη ζπλνιηθφ αξηζκφ δηθαησκάησλ ςήθνπ 6.902.233, ήηνη ην 3,4% ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ Linnaeus Capital Partners BV ειέγρεηαη θαηά 100% απφ ηελ εηαηξία I.I.H.C
Industrial Investments Ltd, ζηελ νπνία ην 74,30% θαηέρεη ν θ. Kahka Bendukidze, ν νπνίνο θαηά ζπλέπεηα ειέγρεη
έκκεζα ηελ Linnaeus Capital Partners BV. Ο θ. Kahka Bendukidze απεβίσζε ηελ 13.11.2014.

4 Σελ 20.11.2014, ε Γεληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.
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Δ.7

Δθηηκψκελα Έμνδα Γελ ζπληξέρεη.
πνπ Υξεψλνληαη
ζηνλ Δπελδπηή
απφ ηνλ Δθδφηε ή
ηνλ Πξνζθέξνληα
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2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Ζ επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ππφθεηηαη ζε κηα ζεηξά θηλδχλσλ. Μαδί κε ηηο
ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη δπλεηηθνί
επελδπηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
ησλ ζρεηηθψλ επεμεγήζεψλ ηνπο πξηλ επελδχζνπλ ζηηο κεηνρέο ηεο ειφληα. Οη
θίλδπλνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα αθνξνχλ ζηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
θηλδχλνπ, νη νπνίνη επί ηνπ παξφληνο είλαη γλσζηνί θαη ζπγθεθξηκέλνη γηα ηελ Δηαηξία
θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. Δάλ επέιζεη
νπνηνδήπνηε απφ ηα θαησηέξσ πεξηγξαθφκελα γεγνλφηα, νη ιεηηνπξγηθέο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη πξννπηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη
ηνπ Οκίινπ ηεο ειφληα ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο θαη
ζπλεπαθφινπζα, κπνξεί λα ζεκεησζεί πηψζε ζηελ αμία θαη ηελ ηηκή
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ Νέσλ Μεηνρψλ), νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επέλδπζεο
ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξία
θαη ν κηιφο ηεο. Πξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ
είλαη γλσζηνί ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξνχλ επίζεο λα επηδξάζνπλ
δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα
ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
εκεηψλεηαη ηέινο, φηη ε ζεηξά παξάζεζεο ησλ θηλδχλσλ δελ παξαπέκπεη ζε
δηαθνξνπνίεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηε βαξχηεηα ή ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
θαζελφο απφ απηνχο.
2.1

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
ζπγθπξία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Η αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, δελ
έρεη εθιείςεη θαη δχλαηαη λα ζπλερίζεη λα έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε
ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεηψπηζε θαη εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηα
καθξννηθνλνκηθά ηεο κεγέζε, πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο
θαη πςειφ δεκφζην ρξένο, νη νπνίεο επαπμάλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο
δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σπρφλ δηαθνπή ηεο ζηήξημεο ή ηνπ
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (εθεμήο ην «Πξφγξακκα») πνπ έρεη
αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (εθεμήο ε «Δ.Κ.Σ.») θαη ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (εθεμήο ην «Γ.Ν.Σ.») ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη
ζπλζήθεο γηα ηελ επέιεπζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο, αλαθνξηθά κε ην ρξένο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή λα νδεγήζεη ζε αδπλακία πιεξσκήο νθεηιψλ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, εγρψξησλ ππνρξεψζεσλ,
ρξενγξάθσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε δηεζλείο αγνξέο φζν θαη ησλ δηαθξαηηθψλ
δαλείσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο, γεγνλφηα ηα
νπνία ζα είραλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηειηθά ζηηο
πξννπηηθέο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ.
ηηο αξρέο ηνπ 2015, νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ηηο επελδχζεηο, ηελ θαηαλάισζε θαη ελ γέλεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Ζ θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε γεληθφηεξε χθεζε ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία, σο απνηέιεζκα θαη ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζχκθσλα κε
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ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρνπλ νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ
εηζνδεκάησλ θαη έρνπλ επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα (πεξηνξηζκέλα, εμαηηίαο ηνπ
εμαγσγηθνχ πξνθίι ηεο Δηαηξίαο), φπσο:



Δπηβξάδπλζε ηεο κεγέζπλζεο σο απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επελδπηηθήο
θαη ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο.
Δπηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα,
κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαη επνκέλσο δπζρεξέζηεξε απνπιεξσκή ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απηνί έρνπλ αλαιάβεη.

Παξά ην γεγνλφο φηη κφλν ην 13% ησλ πσιήζεσλ ηρζχσλ θαη ην 29% ησλ ζπλνιηθψλ
πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2014 (13% θαη 34%, αληίζηνηρα, γηα ην
ρξήζε ηνπ 2013) πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή αγνξά, ε πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ησλ
δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα ελδέρεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Οη παξνχζεο ζπλζήθεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ελδέρεηαη λα
επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιεί θεθάιαηα είηε κέζσ
δαλεηζκνχ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Ζ δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα κέζσ δαλεηζκνχ ή κέζσ
αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο
επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ χθεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα κέηξα
ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαζψο θαη ηηο εμειίμεηο ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζηελ Διιάδα. Ο κηινο
ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο
αλαρξεκαηνδφηεζεο δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο έρεη
πξνζαξκφζεη ηελ παξαγσγηθή ηνπ δνκή ζηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο πεξηνξίδνληαο
ηηο αλάγθεο ηνπ ζε λέα θεθάιαηα. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, ε δηαηήξεζε ησλ
πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, κέζσ
ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ, ε παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε
ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ απμεηηθέο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο δπζκελψο ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηπρφλ αιιαγέο ζην λνκηθφ πιαίζην ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο,
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
Οκίινπ
Δμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζην
λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, κπνξεί λα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
Οκίινπ. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο κε πεξηνξηζηηθέο
πεξηπηψζεηο πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ:







Αιιαγέο ζηα επίπεδα ησλ επηηνθίσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΔΚΣ, ή θαη άιια
κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΔΚΣ.
Γηαθπκάλζεηο ζηελ ηζνηηκία ηνπ Δπξψ κε άιια λνκίζκαηα.
Γηαθπκάλζεηο ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ ησλ
θαηαλαισηψλ.
Αιιαγέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.
Καλνληζκνί θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ή άιινπο θιάδνπο.
Πνιηηηθή αζηάζεηα ή ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ
Δπξψπε ή/θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
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Οηθνλνκηθέο, θνξνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηνλ κηιν ή/θαη ηηο επηρεηξήζεηο.

Αλ θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη ιάβεη θαη ζα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη κέηξα, πνπ
ζεσξεί ζθφπηκα γηα λα μεπεξάζεη νκαιά φιεο ηηο πηζαλέο αλαηαξάμεηο, δελ κπνξεί λα
βεβαηψζεη φηη νη εμσγελείο απηνί παξάγνληεο δελ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο.
2.2

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ
Οκίινπ ειόληα

Οξηζκέλεο εθ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Οκίινπ πξνβιέπνπλ ηελ ηήξεζε
ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα κελ ηεξεζνχλ πιήξσο
ζην κέιινλ
ην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο Α’ Δπαλαιεπηηθήο ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο
11.09.2014, ε Δηαηξία ππέγξαςε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο πξνγξάκκαηα
νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο € 110 εθαη. (εθεμήο ηα «Οκνινγηαθά
Γάλεηα» ή/θαη ηα «Σξία Οκνινγηαθά Γάλεηα). Σελ 27.03.2015, εθηακηεχζεθε πνζφ €
107,6 εθαη., ελψ ην ππφινηπν πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ηφθσλ ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ έσο ην επηέκβξην ηνπ 2015. Δπίζεο, ζε ζπλέρεηα ηεο
ππνγξαθήο ηνπ απφ 31.12.2014 πξνζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ
θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ Μέξνπο
ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο, ππεγξάθεζαλ θαη ζα ππνγξαθνχλ καθξνπξφζεζκεο
δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3,4 εθαη. (γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.6.4.1 «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο»
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). Οη ελ ιφγσ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πεξηγξάθνπλ
ιφγνπο θαηαγγειίαο, γηα ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξία εθηηκά φηη δελ ζα ηζρχζνπλ γηα ην
άκεζν κέιινλ.
Απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, πνπ έρεη ζπλάςεη ν κηινο, πξνβιέπνληαη
ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνί (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ελφηεηα 3.6.4
«πκβάζεηο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ), νη ζεκαληηθφηεξνη ησλ νπνίσλ
παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
1) ππνρξέσζε λα δηαηεξεί λφκηκν ηίηιν επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επί ησλ
νπνίσλ παξέρεη εμαζθαιίζεηο,
2) ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη ε αμία ησλ απνζεκάησλ, επί ησλ νπνίσλ
πθίζηαηαη εμαζθάιηζε βάζε ηεο ζχκβαζεο θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο5, αλά πάζα
ζηηγκή δελ ππνιείπεηαη ηεο αμίαο ησλ € 65 εθαη. θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία
ησλ απνζεκάησλ ππνιείπεηαη ησλ € 80,0 εθαη., λα δηαζθαιίδεη φηη ε αμία ησλ
απνζεκάησλ ζα επαλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 80,0 εθαη. εληφο έμη κελψλ,
3) ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη ε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ βάζεη ηεο ζχκβαζεο
πιαζκαηηθνχ ελερχξνπ επί εμνπιηζκνχ6 επί ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη εμαζθάιηζε
αλά πάζα ζηηγκή δελ ππνιείπεηαη ησλ € 4,9 εθαη., θαη
4) ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ζε ηζρχ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ, αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα γηα ηα πξνζεκεησκέλα αθίλεηα, ηα απνζέκαηα (πιελ ησλ απνζεκάησλ
γφλνπ ζηνπο ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο), ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
5

Ζ ζχκβαζε θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο πξψηεο ηάμεσο ηνπ Ν. 2844/2000 επί ησλ απνζεκάησλ πνζνχ € 80,0 εθαη., ηα
νπνία απνζέκαηα είλαη ζπλνιηθήο αμίαο θαηά ηελ 31.12.2014 ίζεο κε € 106 εθαη.
6

Ζ ζχκβαζε πιαζκαηηθνχ ελερχξνπ πξψηεο ηάμεσο ηνπ Ν. 2844/2000 επί ηνπ εμνπιηζκνχ πνζνχ € 5,0 εθαη., ν
νπνίνο εμνπιηζκφο είλαη ζπλνιηθήο αμίαο θαηά ηελ 31.12.2014 ίζεο κε € 5,5 εθαη.
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ), αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ
ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή.
ε πεξίπησζε πνπ θαηαγγειζνχλ νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ Δηαηξία ή/θαη ηνλ κηιν, ν κηινο ζα πξέπεη λα
πξνβεί ελδερνκέλσο ζε ζεκαληηθέο αλαπξνζαξκνγέο ζην εχξνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ή/θαη ζηνλ ηξφπν ή ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ
επελδπηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. πλεπψο, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο ε
δξαζηεξηφηεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο
ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
Ο Όκηινο νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο θαη εμπγίαλζεο, γηα ηελ
νπνία δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία δηαβεβαίσζε φηη ζα είλαη επαξθήο γηα
λα επαλέιζεη ν Όκηινο ζε θεξδνθνξία
Μέζσ ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηνπ Οκίινπ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί, ελψ
παξάιιεια ζα κπνξεί ε Δηαηξία λα έρεη πηζηψζεηο απφ πξνκεζεπηέο/πηζησηέο ηεο
πνπ ζα ηελ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη
παξαγσγηθφ επίπεδν. Γεδνκέλεο, φκσο, ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ζηελ ειιεληθή θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο αιιά θαη ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ, ε δήηεζε γηα
πξντφληα ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κηινο ελδερνκέλσο λα ππνιείπεηαη
θαηά πνιχ ηεο πξνζθνξάο, κε απνηέιεζκα νη ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ λα
κεησζνχλ. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ νπζησδψο αξλεηηθά ηα
απνηειέζκαηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ
κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία δηαζθάιηζε φηη ε ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζε απφ κφλε ηεο
ζα είλαη επαξθήο, ψζηε ν κηινο λα επαλέιζεη ζε θεξδνθφξν ιεηηνπξγία.
Η Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε
πεξίπησζε αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ
Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ν κηινο θέξεη θπκαηλφκελν επηηφθην
(Euribor κελφο, ηξηκήλνπ ή εμακήλνπ), πιένλ πεξηζσξίνπ. Σν Euribor ή άιια επηηφθηα
βάζεο, φπσο επίζεο θαη ηα πεξηζψξηα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο
δηαθπκάλζεηο ζην κέιινλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, πνπ αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα επεξεαζηεί νπζησδψο
δπζκελψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ
Οκίινπ.
Δμάξηεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Οκίινπ
Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δηαζέηνπλ γηα θάζε εγθαηάζηαζε ην ζχλνιν ησλ
απαηηνχκελσλ αδεηψλ, ελψ γηα νξηζκέλεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο
αλαλέσζεο ή επέθηαζεο κε ππνβνιή αηηεκάησλ – κειεηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε θαη ελφηεηα 3.8.7 «Άδεηεο Λεηηνπξγίαο» ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). Παξφιν πνπ ε Δηαηξία εθηηκά πσο ζα ιάβεη φιεο
ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, νη νπνίεο είλαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ή επέθηαζεο,
ελδερφκελε κε ιήςε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή άξζεο ησλ πθηζηάκελσλ
αδεηψλ ή κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη επηβνιή πξνζηίκσλ,
θαζψο θαη κε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα λέεο κνλάδεο ή/θαη ζηαζκνχο
παξαγσγήο ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ παξαγσγή, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
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Δπαηζζεζία ησλ απνζεκάησλ
Οη εηαηξίεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, κε ζηφρν ηε δηαξθή ηξνθνδφηεζε ηεο αγνξάο κε
ηρζπεξά αιιά θαη γφλν, δηαηεξνχλ ζεκαληηθά δσληαλά απνζέκαηα (live stock). Λφγσ
ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ, ππάξρεη πάληνηε, παξά
ηνπο δηαξθείο πνηνηηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο αζθαιείαο πνπ δηελεξγνχληαη,
θίλδπλνο πξφθιεζεο δεκηψλ απφ ηελ πηζαλή εκθάληζε αζζελεηψλ απφ παζνγφλα
βαθηήξηα θαη ινηπέο κνιχλζεηο. Έρεη ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε ηα απνζέκαηα λα
δηαθξαηνχληαη ρσξηζηά κεηαμχ ηνπο ζηηο πιένλ πγηεηλέο ζπλζήθεο. Χζηφζν δελ
κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν λα ππάξμνπλ παξάγνληεο, είηε ιφγσ θιίκαηνο
είηε ιφγσ θάπνηαο βαθηεξηαδηθήο αζζέλεηαο, νη νπνίνη λα επεξεάζνπλ ζε κηθξφ ή
κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ απνζέκαηνο. Παξφιν πνπ ηα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ
αζθαιίδνληαη απφ κηα πιεηάδα θηλδχλσλ, ελδερφκελε βιάβε ζηελ πνηφηεηα ησλ
απνζεκάησλ είλαη πηζαλφ φηη ζα έπιεηηε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ
αζθαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο βιέπε ελφηεηα 3.8.4 «Αζθαιηζηηθή Πνιηηηθή» ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
Κίλδπλνο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ηηκψλ πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο
Γηάθνξνη παξάγνληεο κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Δλδεηθηηθά, κεηαμχ άιισλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ
Διιάδα, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηρζχσλ
ιαβξαθηψλ θαη ηζηπνχξαο, πξντφληα ζηα νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί θαηά
θαηξνχο ππεξπξνζθνξά θαη, επνκέλσο, λα κεησζνχλ νη ηηκέο δηάζεζεο. Δπίζεο, ε
αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ Σνχξθνπο παξαγσγνχο, νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζηελ
ίδηα αγνξά κε ρακειφηεξεο ηηκέο ιφγσ θξαηηθήο επηδφηεζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζε ρακειέο ηηκέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αιιαγή ζηηο
ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζηξνθή ηνπο ζε πην πγηεηλνχο ηξφπνπο δηαηξνθήο
θαη δσήο γεληθφηεξα δεκηνπξγνχλ απμεκέλε δήηεζε γηα ηρζπεξά, ελψ νη ηηκέο
ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ, επίζεο, απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο θαη αθξαία
θαηξηθά θαηλφκελα.
Ζ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ δελ επεξεάδεη κφλν ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ αιιά θαη ηελ
απνηίκεζε ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ πνπ απνηεινχλ, θαηά θαλφλα, ην
ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ εηαηξηψλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.
Δπηπξφζζεηα, νη δπζρέξεηεο ζηε καθξνπξφζεζκε πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ησλ
ηηκψλ ησλ ηρζπεξψλ ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ
εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ θαζψο ε παξαγσγή πξνγξακκαηίδεηαη αξθεηνχο κήλεο πξηλ ηε
δηάζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (ηζηπνχξα, ιαβξάθη).
Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ πξντφλησλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ νπζησδψο δπζκελψο ε δξαζηεξηφηεηα,
ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Η αμία ησλ απνζεκάησλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο ησλ
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη απφ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην
κέγεζνο ησλ απνζεκάησλ
Ζ αμία ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ηρζπνθαιιηέξγεηαο
επεξεάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο (ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο πξντφλησλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο βιέπε αλσηέξσ θίλδπλν «Κίλδπλνο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ηηκψλ
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο»).
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Σα βηνινγηθά απνζέκαηα, πνπ ιφγσ κεγέζνπο κπνξνχλ λα πσιεζνχλ, απνηηκψληαη
ζηελ εκπνξεχζηκε ηηκή ηνπο, ελψ ηα απνζέκαηα πνπ ιφγσ κεγέζνπο δελ κπνξνχλ λα
πσιεζνχλ (δειαδή ν γφλνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηρζπνκάδα) απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο.
Μεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 13 κε ηζρχ απφ 01.01.2013, ε επηκέηξεζε ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην λέν πξφηππν ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π.
41. χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 13, ε εχινγε αμία είλαη ε ηηκή πψιεζεο, ε νπνία
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θχξηα αγνξά. Κχξηα αγνξά γηα ηνλ κηιν πξνζδηνξίζηεθε ε
αγνξά ηεο Ηηαιίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε
ηελ θχξηα αγνξά γηα ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη
ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο επιφγσο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Ζ εχινγε αμία
αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ζηελ αγνξά απηή, αθφκα θαη εάλ ε ηηκή ζε κηα δηαθνξεηηθή
αγνξά είλαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία
επηκέηξεζεο.
Κέξδνο ή δεκία, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο βηνινγηθνχ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπ, αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη.
Σε ρξήζε 2013, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, κεηά απφ ηηο αξλεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο
πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ αιηεπκέλε βηνκάδα ησλ ηρζπνθισβψλ ζε ζρέζε κε ηελ
αλακελφκελε εθηίκεζε ησλ κέζσλ βαξψλ ησλ ηρζχσλ, κε βάζε ηα παξαγσγηθά
δεδνκέλα, πξνέβε ζηε κείσζε ηεο εθηίκεζεο ησλ κέζσλ βαξψλ πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο.
Δμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα αιηεχζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο κεζφδνπ απνηίκεζεο βηνινγηθνχ απνζέκαηνο πνπ ζα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζέγγηζεο ηνπ βηνινγηθνχ απνζέκαηνο, ε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξίαο πξνέβε ζηελ πηνζέηεζε ελφο πην ζπληεξεηηθνχ κνληέινπ απνηίκεζεο πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ άκεζε αλαγλψξηζε παξαγφλησλ φπσο ζλεζηκφηεηεο θαη απψιεηα
βηνκάδαο απφ αηηίεο φπσο πνηφηεηα ηξνθψλ, δηαθχκαλζε ζεξκνθξαζηψλ, αζζέλεηεο
θ.ιπ. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ην 2014, θαζψο θαη γηα ηα επφκελα έηε.
Καηά ζπλέπεηα, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ηνπ Οκίινπ απφ ηελ
ηηκή πψιεζεο αιιά θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ βάξνπο απηψλ ζε πεξίπησζε
αξλεηηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο ή/θαη ηνπ κίγκαηνο ησλ
κεγεζψλ ησλ ηρζχσλ, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ νπζησδψο δπζκελψο ε
δξαζηεξηφηεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο
ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ
Ζ βαζηθή πξψηε χιε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ Οκίινπ είλαη νη ηρζπνηξνθέο.
Οη πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ είλαη θπξίσο ηρζπάιεπξα, ηρζπέιαηα
θαη δεκεηξηαθά. Οη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ
θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη
πξνζθνξά θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ θίλδπλν
δηαθχκαλζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. Με ηελ εμαγνξά ηεο ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ. (εθεμήο «ΠΔΡΔΤ» ή «ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ.»), ε
νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ, ν κηινο έρεη άκεζε πιένλ
γλψζε ηεο αγνξάο θαη κε ηελ εηδηθή νκάδα ζπλεξγαηψλ, κέζσ ζπκβνιαίσλ
πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ ή θαη spot αγνξέο, επηδηψθεη ηε κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα
ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηνπ ςαξηνχ. Οη βαζηθνί πξνκεζεπηέο
πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ είλαη μέλνη νίθνη, θπξίσο απφ ηε Νφηηα
Ακεξηθή θαη ηε Βφξεηα Δπξψπε, κε κεγάιε πνηθηιία ζε πνηφηεηα θαη ηηκέο. Δμαηηίαο
ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηρζπάιεπξα θαη ηα ηρζπέιαηα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
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ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο εκπνξεπκάησλ (commodities market), νη φπνηεο
δηαθνξνπνηήζεηο ηηκψλ θαη πνζνηήησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξνθχπηνπλ κέζα
απφ απηή ηε δηεζλή δηαπξαγκάηεπζε απηψλ ησλ αγαζψλ. ε πεξίπησζε δπζκελψλ
κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά πξψησλ πιψλ γηα ηρζπνηξνθέο, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ
νπζησδψο δπζκελψο ε δξαζηεξηφηεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο αλεπάξθεηαο ή κε δηαζεζηκφηεηαο αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ
Παξά ηελ πνιηηηθή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ ζρεηηθά κε
ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα απνζέκαηα, ζε ελδερφκελε κεξηθή ή νιηθή
θαηαζηξνθή ηνπο ή ππέξβαζε ησλ πθηζηάκελσλ νξίσλ, δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί
θακία βεβαίσζε φηη ν κηινο ζα απνδεκησζεί άκεζα θαη ζην αθέξαην απφ ηηο
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Δπίζεο, ιφγσ ηεο κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο, ν κηινο ζα
έρεη δηαθπγφληα θέξδε, κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ αληίζηνηρα ηα νηθνλνκηθά ηνπ
κεγέζε. Γελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε
φισλ ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα είλαη ζε
θάζε ζηηγκή θαη ζε εχινγν θφζηνο δηαζέζηκεο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο γηα ην
εηδηθφηεξν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ. Δάλ νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ
ππνζηνχλ δεκηέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή δεκηέο πνπ
ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά ηα φξηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο θαιχςεσλ, ηα
ζπλεπαγφκελα θφζηε ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ (γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο βιέπε ελφηεηα
3.8.4 «Αζθαιηζηηθή Πνιηηηθή» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
Κίλδπλνο δπζκελψλ
θαηαλαισηψλ

κεηαβνιψλ

ησλ

δηαηξνθηθψλ

ζπλεζεηψλ

ησλ

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζην βαζκφ πνπ απηνί
επαηζζεηνπνηνχληαη πιένλ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα αζθαινχο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο
αιιά θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, θαηά ην
παξειζφλ, απνηέιεζε ε κεηαηφπηζε απφ ηελ επξεία θαηαλάισζε βννεηδψλ θαη
γεληθφηεξα δψσλ πνπ εθηξέθνληαη (ρξήζε δσηθψλ ηξνθψλ θαη θαηαινίπσλ απφ άιια
δψα) ζε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ έπιεμε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ
θεξδνθνξία ηεο βηνκεραλίαο θηελνηξνθίαο δηεζλψο.
Απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο
ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, κε ζεβαζκφ ζηνλ
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα
Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξφηππσλ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008,
ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007 & ΔΛΟΣ 1801:2008 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ISO
14001:2004.
ε πεξίπησζε, σζηφζν, θαηά ηελ νπνία εηαηξία ηνπ ηνκέα ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ,
ζηελ Διιάδα ή δηεζλψο, γηλφηαλ ε αηηία λα αξζεί ελ κέξεη ε εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαλαισηψλ ζηε δηαηξνθή κε ηρζπεξά, ην γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη
νπζησδψο δπζκελψο ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εηαηξηψλ ηνπ
θιάδνπ.
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Κίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πθηζηάκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζην
εμσηεξηθφ θαη ηηο πξννπηηθέο επέθηαζεο ηεο
Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ πξνέξρεηαη απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο ην 86,9% ησλ πσιήζεσλ ηρζχσλ θαη ην
66,1% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε 2013 θαη ην 86,8% ησλ
πσιήζεσλ ηρζχσλ θαη ην 70,9% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε
2014 πξνέξρεηαη απφ ρψξεο εθηφο Διιάδαο, θαηά θχξην ιφγν ηεο Δπξσδψλεο.
Δηδηθφηεξα, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ πξνέξρεηαη απφ
ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία, νη νπνίεο επίζεο αληηκεησπίδνπλ
ζπλζήθεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο ιηηφηεηαο. ε πεξίπησζε
πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο, ή/θαη ζε
άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ν κηινο έρεη έθζεζε, ελδέρεηαη λα επεξεαζζεί νπζησδψο
δπζκελψο ε δξαζηεξηφηεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη
νη πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Η ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο λα ζπλερίζνπλ λα
ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπο
Ζ δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ θαη λα εθαξκφζεη
απνηειεζκαηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θαη ηα επελδπηηθά ηνπ ζρέδηα
εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα αλψηεξα
δηνηθεηηθά θαη ινηπά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο. Σπρφλ αδπλακία ηνπ Οκίινπ λα δηαηεξήζεη
ηα ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπ ή ηπρφλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ
ζηειερψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο δπζκελψο ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
Αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
ηνλ εγρψξην θιάδν ηεο κεζνγεηαθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ
πεξί ηηο 65 εηαηξίεο, κε ηνπο 5 κεγαιχηεξνπο νκίινπο (ειφληα, Νεξέαο, Δι.Ηρζ., Γίαο,
Αλδξνκέδα) λα ειέγρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, πεξίπνπ ην 70% ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο, έρνληαο θαηά θχξην ιφγν εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δηδηθφηεξα, νη
ειιεληθέο εηαηξίεο ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 45% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ζε
επξσπατθφ επίπεδν7. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κπνξεί λα εθδεισζεί
(φπσο έρεη ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ) κε «επηζεηηθέο» πσιήζεηο ζηηο θνηλέο αγνξέο,
δειαδή πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε ηδηαηηέξσο ρακειέο ηηκέο επηβαξχλνληαο θαηά
απηφ ηνλ ηξφπν ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Δπηπιένλ, νη εηαηξίεο κεζνγεηαθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ Σνπξθία, ε νπνία είλαη ε
δεχηεξε ζε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ρψξα ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, αλαπηχζζνπλ
κε ηαρείο ξπζκνχο ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπο θαη ηηο εκπνξηθέο ηνπο επαθέο θαη
θαζίζηαληαη άθξσο αληαγσληζηηθέο ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Ζ δηείζδπζε ησλ
ηνπξθηθψλ εηαηξηψλ ζηελ επξσπατθή αγνξά δηεπθνιχλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε
ζηαζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ λένπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ πνπ
πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Ο ππ’ αξηζκ. 1379/2013 θαλνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) πξνβιέπεη,
κεηαμχ άιισλ, ηε ζχζηαζε νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ (ΟΠ) αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.
Οη ΟΠ, επίζεκα εγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο πνπ ζπζηήλνληαη απφ παξαγσγνχο
πξντφλησλ αιηείαο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο, παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή
ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ:
7

Πεγή: χλδεζκνο Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ.
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πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο παξαγσγνχο ζε βηψζηκεο πξαθηηθέο αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο,



ηνπο βνεζνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηελ πξνζθνξά ζηε δήηεζε, θαη



ηνπο ζηεξίδνπλ ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο.

Ζ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ζηνρεχεη θπξίσο ζηε βησζηκφηεηα, εθαξκφδνληαο
ζρέδηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, ηα νπνία απνηεινχλ ην βαζηθφ θαηλνηφκν κέζν γηα
ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξαγσγψλ. Οη ΟΠ θαηαξηίδνπλ
ζρέδηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηα νπνία πξνβιέπνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. ηελ Διιάδα, δελ έρεη αθφκε ζπζηαζεί ΟΠ, ε νπνία
εθηηκάηαη φηη, κεηαμχ άιισλ, ζα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ηηο νηθνλνκηθέο
απνδφζεηο ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο.
ε θάζε πεξίπησζε, ηπρφλ πεξαηηέξσ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ
πνπ αληηκεησπίδεη ν κηινο είηε απφ ηνπο εγρψξηνπο αληαγσληζηέο είηε απφ
αληαγσληζηέο, πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Σνπξθία ή/θαη άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ,
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.
2.3

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο

Η νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζην Υ.Α. εμαξηάηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηε ιήςε εγθξίζεσλ απφ ην Υ.Α.
Ζ έγθξηζε ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζην
Υ.Α. εμαξηάηαη απφ ηελ έγθξηζε απφ ην Υ.Α. ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο απηφ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δελ κπνξεί
λα δηαβεβαηψζεη ηνπο επελδπηέο φηη ε εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ ζην Υ.Α. θαη ε
έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο απηψλ ζα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ην αλακελφκελν
ρξνλνδηάγξακκα.
Η ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη
ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο
Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο έρεη παξνπζηάζεη δηαθπκάλζεηο ζην
παξειζφλ θαη ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη εθηεηακέλε δηαθχκαλζε κειινληηθά, σο
απνηέιεζκα πιήζνπο παξαγφλησλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη εθηφο ηνπ
ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο.
Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη
αθφινπζνη:


νη πξαγκαηηθέο ή αλακελφκελεο δηαθπκάλζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο
Δηαηξίαο ή ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο,



ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο,



νη πξαγκαηηθέο ή εθηηκψκελεο κεηαβνιέο ζην επίπεδν δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο,



νη ζπλζήθεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη άιισλ νηθνλνκηψλ ζηελ
Δπξψπε, ή αιινχ, φπνπ ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ή/θαη δηαζέηεη επελδχζεηο,



νη ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα θαη
δηεζλψο,



ηα απνηειέζκαηα ησλ αληαγσληζηψλ θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά,
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ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ,



ε ςπρνινγία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ,



νη λνκνζεηηθέο θαη δηθαζηηθέο πξάμεηο,



ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Δηαηξία, θαη



ε πνιηηηθή αζηάζεηα, απεηιή ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ ή ελδερφκελε πνιεκηθή
ζχξξαμε ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ.

Η ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα δηαλείκεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο είλαη
αβέβαηε
Ζ Δηαηξία, κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηεο, δελ έρεη
θαηαβάιεη κέξηζκα γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2013. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2014
θαζψο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ζα ζπγθιεζεί εληφο ηνπ 2015, ηε κε δηαλνκή
κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2014. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα δηαλείκεη κεξίζκαηα
ζηνπο κεηφρνπο ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επάξθεηα θεξδψλ πξνο δηάζεζε. Ζ Δηαηξία
δελ κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη φηη ζα έρεη θέξδε πξνο δηάζεζε ζε θάζε ρξήζε. Αθφκα
θαη αλ ππάξρνπλ θέξδε πξνο δηάζεζε, ε Δηαηξία ελδέρεηαη λα κελ ηα δηαλείκεη ζηνπο
κεηφρνπο ηεο γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ κειινληηθά ζα εμαξηεζεί
απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο, ηε ζηξαηεγηθή ηεο, ηε κειινληηθή πξννπηηθή ηεο, ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ηηο
αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, θαζψο επίζεο απφ θνξνινγηθνχο θαη άιινπο λνκηθνχο
παξάγνληεο.
Μειινληηθέο πσιήζεηο απφ ηνπο κεηφρνπο ή απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
απφ ηελ Δηαηξία, ίζσο επεξεάζνπλ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο
Μειινληηθέο πσιήζεηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ απφ ηνπο κεηφρνπο ή απμήζεηο
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηελ Δηαηξία ή αθφκα ε αίζζεζε φηη κηα ηέηνηα πψιεζε ή
αχμεζε επίθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ, ίζσο επεξεάζεη δπζκελψο ηε
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο. πγθεθξηκέλα, ε πεξηνξηζκέλε αγνξά
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, θαζηζηά πην πηζαλή κηα ζεκαληηθή
αιιαγή ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο απφ πψιεζε παθέηνπ κεηνρψλ.
Σέινο, ζε πεξίπησζε κειινληηθήο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηελ Δηαηξία,
ίζσο κεησζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηφηε θαηφρσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.
Σν Υ.Α. παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε άιια κεγάια
ρξεκαηηζηήξηα
Ζ κφλε αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Υ. Α., ην νπνίν
έρεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο ζεκαληηθέο αγνξέο ζηε Γπηηθή
Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, νη θάηνρνη ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ίζσο λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζην λα αμηνινγήζνπλ ηελ
παξειζνχζα απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, βαζηδφκελνη ζηηο πξνεγνχκελεο
ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υ.Α. Σν 2014, ε κέζε εκεξήζηα αμία ζπλαιιαγψλ ζην
Υ.Α. αλήιζε πεξίπνπ ζε € 127,1 εθαη.
Δπίζεο, κε δεδνκέλν φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο Δηαηξίαο είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη νη
κεηνρέο ηεο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε εκπνξεπζηκφηεηα ελδέρεηαη ε αγνξά γηα ηηο
κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο λα είλαη ή λα θαηαζηεί ζρεηηθά ιηγφηεξν ξεπζηή. Οη κεηνρέο ηεο
Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζηελ
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Καηεγνξία Δπηηήξεζεο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο. Δπηπιένλ, έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ηεο
ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ απνηειείηαη απφ
έλα κηθξφ αξηζκφ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. Γηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ απηψλ
ησλ εηαηξηψλ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο άιισλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δηαηξίαο.
Η Δηαηξία ζα ππνβάιιεη αίηεκα ζην Υ.Α. γηα κεηαθνξά ησλ κεηνρψλ απφ ηελ
Καηεγνξία Δπηηήξεζεο, ζηελ νπνία επί ηνπ παξφληνο δηαπξαγκαηεχνληαη, ζηελ
Κχξηα Αγνξά. Δληνχηνηο, παξά ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηε ζπλερή
βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ, δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία
δηαβεβαίσζε φηη ζην άκεζν κέιινλ ζα ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 3.1.2.6 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α., γηα αλαζεψξεζε ηεο
έληαμεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο.
Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, σο απνηέιεζκα ζεκαληηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ, απφ 05.04.2013 έσο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 04.04.2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Υ.Α., δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ απφ 11.09.2014 Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξίαο απνθαζίζηεθε ε αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ε βειηίσζε
ηεο θαζαξήο ζέζεο. Με ηελ πηζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο Αχμεζεο θαη ηελ
νινθιήξσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο, δελ ζπληξέρνπλ πιένλ
νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εληάρζεθαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζηελ Καηεγνξία
Δπηηήξεζεο. ρεηηθά κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο δαλεηαθέο νθεηιέο ηεο ΠΔΡΔΤ,
ζεκεηψλεηαη φηη παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο ελ φςεη ηεο επηθείκελεο αλαδηάξζξσζεο
ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα
πινπνηεζεί εληφο ηνπ α΄ εμακήλνπ 2015. Καηά ζπλέπεηα, ε Δηαηξία ζα ππνβάιεη
αίηεκα ζην Υ.Α. γηα έμνδν απφ ηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο.
Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξία έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη πινπνηεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ
κείσζεο θφζηνπο θαη αχμεζεο παξαγσγηθήο απφδνζεο κε βειηίσζε ησλ ηηκψλ
πψιεζεο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο
θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ.
Παξά ηα αλσηέξσ, ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα παξάζρεη θακία δηαβεβαίσζε φηη ζην
άκεζν κέιινλ ζα ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 3.1.2.6 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. γηα αλαζεψξεζε ηεο έληαμεο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία θαη ηε
κεηαθνξά ηεο κεηνρήο ζηελ Κχξηα Αγνξά.
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3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ
3.1

3.1.1

Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη ηνπο ειεγθηέο
ηεο Δηαηξίαο
Γεληθά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία - Τπεύζπλα Πξόζσπα

ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε εχιεπην θαη
θαηαλνεηφ ηξφπν φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη
απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα κπνξνχλ κε εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν λα
αμηνινγήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ
ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ» (εθεμήο ε
«Δηαηξία» ή ν «Δθδφηεο» ή «ειφληα»), θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο.
Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν απνηειείηαη απφ: (α) ην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα, (β)
ηνπο Παξάγνληεο Κηλδχλνπ, (γ) ην Έγγξαθν Αλαθνξάο, θαη (δ) ην εκείσκα
Μεηνρηθνχ Σίηινπ.
Οη κέηνρνη θαη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ Δηαηξία κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30, Πιάθα (θα. Μάρε
Παπαηφιε, ηει. 210 3724900).
Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κφλνλ
φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ,
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη.
Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία, ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη, θαη ε νπνία αθνξά ζηελ Δηαηξία, ηνλ κηιν, θαζψο θαη
ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 14, παξ. 2 ηνπ Ν. 3401/2005 σο ηζρχεη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο
ηζηνζειίδεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ www.helex.gr, ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο www.hcmc.gr θαη ηεο Δηαηξίαο www.selonda.com. Δπίζεο, ην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ζα είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ζε έληππε
κνξθή, εθφζνλ δεηεζεί, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30, Πιάθα.
Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα,
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, βεβαηψλνπλ φηη ην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 809/2004 ηεο
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ην Ν. 3401/2005, φπσο ηζρχνπλ.
Σα θπζηθά πξφζσπα, πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ,
είλαη ηα αθφινπζα:
 Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο.
 Δπάγγεινο Πίπαο, Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξίαο.
Ζ δηεχζπλζε ησλ αλσηέξσ είλαη ε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο, Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30,
Πιάθα, ηει. 210 3724900.
Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, απφ ηελ
πιεπξά ηεο Δηαηξίαο, πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
30

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Γειηίνπ, είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ
πεξηιεθζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο θαη απνηεινχλ πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ
επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δειψλνπλ φηη
έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνο δηάζεζε ζην
επελδπηηθφ θνηλφ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 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 ζχκθσλεο κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψλνπλ
ην πεξηερφκελφ ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη
πξνέξρνληαη απφ πεγέο έρνπλ αλαπαξαρζεί πηζηά θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο
πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο πιεξνθνξίεο αλαθξηβείο ή
παξαπιαλεηηθέο.
3.1.2

Νόκηκνη Διεγθηέο

Σνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31.12.2013 θαη ηελ
31.12.2014, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α., δηελήξγεζε
ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θ. Νηθφιανο Ησάλλνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 29301) θαη ε
Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801),
αληίζηνηρα, ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ. (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 127),
Εεθχξνπ 56, 17564 Παιαηφ Φάιεξν.
Οπδείο απφ ηνπο ηαθηηθνχο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο έρεη παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί
απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (ρξήζε 2013 θαη ρξήζε 2014), θαζψο θαη κέρξη
ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Έθζεζε Διέγρνπ Υξήζεο 2013
Αθνινχζσο, παξαηίζεηαη απηνχζηα ε απφ 31.03.2014 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ
Διεγθηή Λνγηζηή θ. Νηθφιανπ Ησάλλνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 29301) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο
Grant Thornton Α.Δ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2013, ε
νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.
«Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 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.
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Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 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.
Δπζχλε 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 Πξφηππα Διέγρνπ. Σα 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.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 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. Καηά 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
εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο 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.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλψκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηεο Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Έκθαζε Θεκάησλ
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:
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1) ηε εκείσζε 12.14.1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη πσο ιφγσ
ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ, ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαζίζηαηαη αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.
2) ηε εκείσζε 12.15 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη πσο ε
πκθσλία Ακνηβαίαο Καηαλφεζεο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ ζχλαςε Μλεκνλίνπ
πλαληίιεςεο (MoU) θαη ρνξεγνχζε πεξίνδν αλνρήο (standstill) ζηηο ιεμηπξφζεζκεο
θαη απαηηεηέο θαηαβνιέο θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ έιεμε ζηηο 31.10.2013. Οη κέρξη ζηηγκήο
δηαπξαγκαηεχζεηο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε νξηζηηθή ζπκθσλία. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη
πσο νη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ησλ θνηλνπξαθηηθψλ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ
αλέξρνληαη ζε πνζφ € 24 εθ. πεξίπνπ, κε απνηέιεζκα ηελ κεηαθνξά ησλ δαλείσλ
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 73 εθ. πεξίπνπ ζηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα, κε ζπλέπεηα ην
ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ
λα ππνιείπεηαη ηνπ ζπλφινπ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά πνζφ €
118,2 εθ. θαη ησλ € 90,2 εθ. αληίζηνηρα. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ καο, ε
Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηηο
Σξάπεδεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ αλσηέξσ
ιεμηπξφζεζκσλ πνζψλ θαζψο θαη γηα ηελ παξέθθιηζε εθαξκνγήο ησλ δαλεηαθψλ
φξσλ.
Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ
κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ. ηε παξάγξαθν Γ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζηε ζεκείσζε 9.3 ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ.
ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη
ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε Δηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο πνπ
θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία Πεξζέαο ABEE, δελ
έρνπλ απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη σο εθ
ηνχηνπ ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν απηφ θπξψζεηο».
Έθζεζε Διέγρνπ Υξήζεο 2014
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη απηνχζηα ε απφ 31.03.2015 Έθζεζε Διέγρνπ ηεο Οξθσηνχ
Διέγθηξηαο Λνγίζηξηαο θα Διπίδαο Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο
εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014, ε
νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.
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« Έθζεζε ειέγρνπ Αλεμάξηεηεο Οξθσηήο Διέγθηξηαο Λνγίζηξηαο
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο εηαηξηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 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.
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 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.
Δπζχλε 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 Πξφηππα Διέγρνπ. Σα 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.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 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. Καηά 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 εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο 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.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλψκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηεο Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα
άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο πνπ
θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Πεξζέαο ABEE,
δελ έρνπλ απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη
σο εθ ηνχηνπ ππφθεηληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν απηφ θπξψζεηο.»
ζνλ αθνξά ην ππφ ζηνηρείν γ) ζηελ ελφηεηα «Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη
Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ» ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηεο Οξθσηνχ Διέγθηξηαο Λνγίζηξηαο
βιέπε θαησηέξσ ελφηεηα 3.2 «Φνξνινγηθφο Έιεγρνο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ.
3.2

Φνξνινγηθόο Έιεγρνο

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ
ηνπ Οκίινπ:
Δηαηξία

Έδξα

ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.
INTERFISH ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ.
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΔΥΗΝΑΓΔ Α.Δ.
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΝΖΗΑ
(1)
Α.Δ.
(1)

(1)

(1)

FISH FILLET A.E.
(2)
ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ.
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΡΟΓΟΤ Α.Γ.Δ.Δ.
ΘΑΛΛΑΗΔ ΤΓΑΣΟΚ/ΡΓΔΗΔ ΔΤΒΟΨΚΟΤ
Α.Δ.
AQUAVEST A.E.
AQUANET A.E.

Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30, Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο
Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο
Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα

Αλέιεγθηεο
Φνξνινγηθά
Υξήζεηο

Πνζνζηό άκεζεο
& έκκεζεο
ζπκκεηνρήο

2008-2014

Μεηξηθή

2008-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2010

41,34%
41,34%

2010

41,34%

2003-2014

100,00%

2012-2014

94,94%
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Δηαηξία

Έδξα

ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ.
ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.
ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ.
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΔΤΒΟΗΑ I
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

(4)

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΜΑΡΜΑΡΗ
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.
ΑΣΡΑΗΑ Α.Δ.Β.Δ.

(3)

Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
North Linconshire,
WALES
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ
30 , Αζήλα
Λ. Βνπιηαγκέλεο 409,
Ζιηνχπνιε
Ππιαξηλνχ 11,
Κφξηλζνο

Αλέιεγθηεο
Φνξνινγηθά
Υξήζεηο

Πνζνζηό άκεζεο
& έκκεζεο
ζπκκεηνρήο

2010-2014

100,00%

2010-2014

100,00%

2010-2014

90,94%

-

89,34%

2010-2014

95,00%

2010-2014

94,00%

2011-2014

30,00%

2013-2014

25,00%

2010-2014

35,00%

(1) Ζ ελ ιφγσ εηαηξία έρεη ζπγρσλεπζεί κε απνξξφθεζε απφ ηελ Δηαηξία ηε ρξήζε 2012.
(2) εκεηψλεηαη φηη ε ειφληα ελνπνηεί ηνλ φκηιν ηεο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ, ήηνη θαη ηηο θαηά 100% ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΡΟΓΟΤ Α.Γ.Δ.Δ. θαη ΘΑΛΑΗΔ ΤΓΑΣΟΚ/ΡΓΔΗΔ ΔΤΒΟΪΚΟΤ Α.Δ.
(3) Ζ αλσηέξσ εηαηξία δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο γηαηί ε έδξα
ηνπο είλαη ζηελ αιινδαπή.
(4) Ζ ελ ιφγσ εηαηξία εθθαζαξίζηεθε θαη δελ ελνπνηήζεθε ην 2014.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία
βάζεη Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801)
ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κε ηαθηηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο έσο θαη ηε
ρξήζε 2007, ηα δε νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία θξίζεθαλ αθξηβή, εηιηθξηλή θαη νξηζηηθά. Οη
θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 έσο θαη 2014, θαζψο επίζεο
θαη ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ
αλσηέξσ πίλαθα, δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα
ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην
ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Σν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα
δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, πνπ έρεη αλαγλσξίζεη ε Δηαηξία θαη ν κηινο ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο, αλέξρεηαη ζε € 427 ρηι. θαη
€ 561 ρηι., αληίζηνηρα.
H Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, βαζηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, εθηηκά φηη
ηπρφλ πξνζαπμήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ
ρξήζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ειφληα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, δελ
πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ
πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ
Οκίινπ.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013, ε Δηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο πνπ
θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία Πεξζέαο A.B.E.E.,
έθξηλαλ φηη ην θφζηνο αλάιεςεο ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο
Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ζα ήηαλ πςειφηεξν ηακεηαθά απφ ηελ ελδερφκελε
επηβάξπλζε. πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπξψζεσλ ηνπ Ν. 2238/1994. Χο απνηέιεζκα,
επηβιήζεθαλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πξφζηηκα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 21 ρηι. (ζε
επίπεδν Οκίινπ), ηα νπνία αθνξνχζαλ ηε θνξνινγηθή ρξήζε 2011 θαη επηβάξπλαλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2012. Γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013, ε Δηαηξία θαη νη
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ζπγαηξηθέο ηεο πνπ θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα, πιελ ηνπ νκίινπ ηεο ΠΔΡΔΤ,
αηηήζεθαλ θαη είλαη ζε δηαδηθαζία ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ,
δελ ηεο επηβιήζεθαλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ Ν. 2238/1994. εκεηψλεηαη
φηη, νη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ θαη ηηο εηαηξίεο πνπ είραλ ζπγρσλεπζεί ην 2012
(ηζνινγηζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ 30.06.2011) θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ γηα
φιεο ηηο ζπγρσλεπζείζεο εηαηξίεο ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Καηά ζπλέπεηα, κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ δειηίνπ, νπδεκία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο
ρξήζεηο έρεη θαηαζηεί πεξαησκέλε θνξνινγηθά.
εκεηψλεηαη φηη, εληφο ηεο ρξήζεο 2013 νινθιεξψζεθε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο εηαηξίαο AQUANET A.E πνπ
αθνξνχζε ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011. Σν πξφζηηκν πνπ επηβιήζεθε ζηελ εηαηξία, ην
νπνίν αλήιζε ζε πνζφ € 3 ρηι. ιφγσ ηεο κε απνδνρήο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ
Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή γηα ηε ρξήζε 2011, θαη νη θνξνινγηθέο δηαθνξέο χςνπο € 1
ρηι., θαζψο δελ είρε ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα ηελ θάιπςε
ησλ ελδερφκελσλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, βάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο
2013.
Γηα ηε ρξήζε 2014, ε Δηαηξία θαη νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο
θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, έρνπλ απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν.4174/2013. Ο
ελ ιφγσ έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ
έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Δθφζνλ κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο, απηέο εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
εκεηψλεηαη φηη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ γηα ηηο
ρξήζεηο 2011-2012 ηνπ νκίινπ ΠΔΡΔΤ ζεσξνχληαη πεξαησκέλνη, θαζψο έρνπλ
παξέιζεη 18 κήλεο απφ ηελ έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελψ, γηα ηνλ ίδην ιφγν, δελ ζεσξείηαη θνξνινγηθά
πεξαησκέλε ε ρξήζε ηνπ 2013.
3.3 Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Κνηλνύ
Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ήηνη 12 κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζή
ηνπ, ηα αθφινπζα έγγξαθα, επί ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα δηελεξγεζεί έιεγρνο, ζα
βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30, Πιάθα:
 Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο.
 Σν απφζπαζκα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Α’ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο ηεο 11.09.2014, θαζψο θαη ε απφ 22.08.2014 έθζεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο απηήλ.
 Σν απφζπαζκα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο απφ 11.02.2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ πηζηνπνίεζε ηελ παξνχζα αχμεζε.
 Ζ ππ’αξηζκ. 20044/17.03.2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, δπλάκεη ηεο νπνίαο θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηελ
17.03.2015 ε πηζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31.12.2012 θαη ηελ
31.12.2013 ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ (πιελ ηεο ΠΔΡΔΤ)πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, ήηνη ηηο εηαηξίεο
AQUANET A.E., AQUAVEST A.E., ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ., ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ., ΠΟΛΔΜΑΡΥΗΑ Α.Δ., SELONDA INTERNATIONAL
LTD θαη INTERNATIONAL AQUA TECH LTD.
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Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ
31.12.2013 θαη ηελ 31.12.2014 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.Β.Δ.

3.4

Έγγξαθα κέζσ Παξαπνκπήο

Σα αθφινπζα έγγξαθα ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ηε κέζνδν
ηεο παξαπνκπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 809/2004ηεο
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη:
 Οη εγθεθξηκέλεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηεο 30.03.2015 θαη
δεκνζηεπκέλεο ειεγκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη Γ.Π.Υ.Α., καδί
κε ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Διέγρνπ ηεο Οξθσηνχ Διέγθηξηαο Λνγίζηξηαο, είλαη
δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.selonda.com.
 Οη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο
28.06.2013 θαη δεκνζηεπκέλεο ειεγκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2013, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ
βάζεη Γ.Π.Υ.Α., καδί κε ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή
Λνγηζηή, είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.selonda.com.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ινηπέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξίαο, πιελ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηεπζχλζεηο, δελ
απνηεινχλ κέξνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
3.5
3.5.1

Δπηιεγκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Οκίινπ ειόληα
Δπηιεγκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Υξήζεσλ 2013-2014

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014 πξνέξρνληαη απφ
ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014, νη νπνίεο
ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρξήζεο 2013 θαη νη νπνίεο
ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ηελ 30.03.2015
θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ.
.Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ. Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014 ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο
Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013-2014:
ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
2013-2014
(πνζά ζε € ρηι.)*
Πσιήζεηο

(1)

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν Φόξσλ, Σόθσλ θαη Απνζβέζεσλ (EBITDA)

(2)

2013

2014

129.685

135.670

(38.926)

20.518

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν Φόξσλ

(63.123)

5.591

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ από πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο

(58.516)

6.271

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ από Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο

(7.331)
(65.847)

6.271

36

12.136

(65.849)

18.407

Κέξδε / (Εεκίεο) Πεξηόδνπ κεηά από Φόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θόξσλ
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
2013-2014
(πνζά ζε € ρηι.)*

2013

2014

(65.972)

4.784

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

(59.024)

4.784

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ Απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο
Μεηνςεθίαο

(6.949)

-

125

1.488

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

508

1.488

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε / (Εεκίεο) αλά Μεηνρή από πλερηδόκελεο Απνδηδόκελα ζηνπο
Μεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο (ζε €)
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα Απνδηδόκελα ζε Ηδηνθηήηεο
Μεηξηθήο

(383)

-

(1,569)

0,127

(66.012)

14.848

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

(59.033)

14.848

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Απνηειέζκαηα Απνδηδόκελα ζηνπο

(6.979)

-

163

3.559

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

554

3.559

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο

(391)

-

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά Φόξσλ Απνδηδόκελα ζε Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο

πγθεληξσηηθά πλνιηθά
Μεηόρνπο Μεηνςεθίαο

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο πσιήζεηο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη
ινηπψλ απνζεκάησλ, ηρζπνηξνθψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
(2) Σα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ έρνπλ ππνινγηζηεί σο
εμήο: θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζηηζέκελσλ ησλ απνζβέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, αξλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δεκηψλ απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο, ησλ δεκηψλ απφ πψιεζε
ζπκκεηνρψλ θαη απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ.
(3) Σα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ έρνπλ ππνινγηζηεί σο εμήο:
θέξδε(δεκηέο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ
απνζβέζεσλ.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα
Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ θαηά ηε ρξήζε
2014 ζε € 135.670 ρηι. έλαληη € 129.685 ρηι. ηε ρξήζε 2013, παξνπζηάδνληαο
αχμεζε 4,6%. Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαηά ην 2014 νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηεο κέζεο ηηκήο πψιεζεο ησλ ηρζχσλ θαηά 11%,
επηδξψληαο έηζη ζηε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηρζχσλ ζε αμία θαηά 12% ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ
πψιεζεο ηρζχσλ θαηά 1% θηάλνληαο ηνπο 21.358 ηφλνπο ηε ρξήζε 2014 έλαληη
21.160 ηφλνπο ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Αληίζεηα, θαηά ηε ρξήζε 2014 παξαηεξείηαη
κείσζε ησλ πνζνηήησλ πψιεζεο θαη ηεο αμίαο πσιήζεσλ γφλνπ θαηά 27% θπξίσο
ιφγσ ηεο δηαθνπήο ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο πνπ παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηρζπνηξνθψλ ζε αμία θαηά 18%.
Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε
θέξδε χςνπο € 20.518 ρηι. ηε ρξήζε 2014 έλαληη δεκηψλ (απφ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο) χςνπο € 38.926 ρηι. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ζεκεηψλνληαο
βειηίσζε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ βειηησκέλνπ
θνζηνινγηθνχ πξνθίι. Καηά ηε ρξήζε 2013, ζεκεηψζεθε δεκία πνζνχ € 43.542 ρηι.
απφ ηελ θαζαξή επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ
(εμαηξνπκέλεο δειαδή ηεο επίδξαζεο ησλ πσιήζεσλ ρξήζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
απνηειέζκαηνο). Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ κέζσλ βαξψλ ησλ
ηρζχσλ ιφγσ ηνπ φηη ηα βηνινγηθά απνζέκαηα α) άιιαμαλ θαηεγνξία βάξνπο
απνηίκεζεο θαη ππνινγίζηεθαλ κε κηθξφηεξε αλά κνλάδα κέηξεζεο αμίαο
απνηίκεζεο, θαη β) είραλ κηθξφηεξε ζπλνιηθή βηνκάδα ζε θηιά θαη άξα απνηίκεζε.
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Καηά ηε ρξήζε 2014, ηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ) δηακνξθψζεθαλ ζε δεκία χςνπο €
6.539 ρηι. ηε ρξήζε 2014 έλαληη δεκίαο πνζνχ € 10.671 ρηι. ηε ρξήζε 2013. ηε
ρξήζε ηνπ 2014, ηα Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα αθνξνχλ κε
επαλαιακβαλφκελν θέξδνο πνζνχ € 7.451 ρηι. πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιήζεθε θαη ζηελ αμία ησλ
λέσλ κεηνρψλ φζνλ αθνξά ηελ ΑΜΚ ησλ € 50,4 εθαη. (γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.17 «Μέηνρνη» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
εκεηψλεηαη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηε ρξήζε 2014 ήηαλ απμεκέλα ζε ζρέζε
κε ηε ρξήζε 2013 ιφγσ θαηαινγηζκνχ ηφθσλ ππεξεκεξίαο.
εκεηψλεηαη φηη ηε ρξήζε 2013, ζηηο δεκίεο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνζνχ
€ 8.689 ρηι. πεξηιακβάλεηαη δεκηά χςνπο € 2.814 ρηι., ε νπνία πξνήιζε απφ ηελ
απνηίκεζε ζε εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Aegean A.S.
(δηαθνπηφκελε δξαζηεξηφηεηα) πνπ αθνξνχλ ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο
ιφγσ πψιεζήο ηεο έλαληη πνζνχ € 90 ρηι.
Σα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 5.591 ρηι. ηε
ρξήζε 2014 έλαληη δεκηάο (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) πνζνχ € 63.123 ρηι. ηε
ρξήζε 2013. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ ηρζχσλ, ηε βειηίσζε ηνπ θφζηνπο, ζηελ αχμεζε ηεο
απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ απνηίκεζεο θαη ζην κε
επαλαιακβαλφκελν θέξδνο πνζνχ € 7.451 ρηι. πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα ην 2013, ηα απνηειέζκαηα (δεκηέο)
επεξεάζηεθαλ θπξίσο απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο απνηίκεζεο ησλ βηνινγηθψλ
απνζεκάησλ, φπσο πξναλαθέξζεθε.
Δπίζεο ην 2014, ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξχλζεθαλ κε δεκία
πνζνχ € 4.916 ρηι. ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζε
εχινγε αμία (βιέπε θαησηέξσ ζρνιηαζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ).
Αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ν κηινο θαηέγξαςε φθεινο € 680 ρηι. ηε
ρξήζε 2014 έλαληη νθέινπο € 4.607 ρηι. ηε ρξήζε 2013, σο απνηέιεζκα ηνπ ζεηηθνχ
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ηε ρξήζε ην 2014 επεξεάζηεθε
ζεηηθά απφ ηε δεκηά απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ελψ ην
2013 ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2012.
Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ηα κεηά απφ θφξνπο απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ απφ
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 6.271 ρηι. ηε ρξήζε 2014
έλαληη δεκηψλ € 58.516 ρηι. ηε ρξήζε 2013.
Σε ρξήζε 2013, ηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο χςνπο € 7.331 ρηι. ην 2013 θαη αθνξνχζαλ ηηο
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE
TICARET A.S. (εθεμήο ε «AEGEAN A.S.»).
Σν θνλδχιη «Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ» αλήιζε ηε ρξήζε 2014
ζε € 12.136 ρηι. απφ € 36 ρηι. ηε ρξήζε 2013. Ζ ζεκαληηθή απηή αχμεζε νθείιεηαη
θπξίσο ζηα θέξδε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία ηε ρξήζε 2014 χςνπο € 17.362 ρηι. (γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βιέπε θαησηέξσ αλάιπζε γηα ην ινγαξηαζκφ «Δλζψκαηα Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία»), κεησκέλν θπξίσο θαηά ην πνζφ € 4.248 ρηι. πνπ αθνξά ζηνπο θφξνπο
πνπ αλαινγνχλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013-2014:
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 2013-2014
31.12.2013
31.12.2014
(πνζά ζε € ρηι.)*
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Δλζψκαηα Πάγηα
33.009
43.462
11.392
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα
11.392
Λνηπά ηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ

(1)

4.553

2.886

Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

35.879

ύλνιν Με Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ Δκπνξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

84.833
61.062
7.009
37.586

43.553
101.292

Λνηπά ηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ

(2)

62.430
7.078
32.663

20.544

28.499

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ

126.201

130.671

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

211.034

231.963

36.235
13.169

61.271
13.169

13.056

47.443

(109.225)
(46.765)

(110.850)
11.032

8.362
(38.403)

11.921
22.953

23.720

119.959

9.351

12.041

33.071

132.000

171.869

37.552

44.497

39.458

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ

216.366

77.010

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

249.437

209.010

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

211.034

231.963

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην
Λνηπά Απνζεκαηηθά

(3)

Αδηαλέκεηα Κέξδε
Ίδηα Κεθάιαηα Απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο
Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Γάλεηα Σξαπεδψλ
Λνηπέο Με Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

(4)

ύλνιν Με Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ
Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

(5)

(6)

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή
Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.
(1) ηα «Λνηπά ζηνηρεία Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «‘Άπια Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία», «Δπελδχζεηο ζε πλδεδεκέλεο, «Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε», «Άιιεο Μαθξνπξφζεζκεο
Απαηηήζεηο» θαη «Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο». [Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.]
(2) ηα «Λνηπά ηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Λνηπέο Απαηηήζεηο &
Πξνθαηαβνιέο», «Δπελδχζεηο θαηερφκελεο γηα Δκπνξηθνχο θνπνχο» θαη «Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα
Γηαζεζίκσλ».[Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο]
(3) ηα «Λνηπά Απνζεκαηηθά» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Απνζεκαηηθά», «Απνζεκαηηθά Αληηζηάζκηζεο
ξνψλ» θαη «Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο, πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο».[Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο
δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.]
(4) ηηο «Λνηπέο Με Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Άιιεο Μαθξνπξφζεζκεο
Τπνρξεψζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο», «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο», «Έζνδα επφκελσλ
ρξήζεσλ / Δπηρνξεγήζεηο» θαη «Πξνβιέςεηο».[Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.]
(5) ηηο «Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Βξαρππξφζεζκεο
Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο» θαη «Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Υξήζε». [Πεγή:
Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.]
(6) ηηο «Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί «Δκπνξηθνί θαη άιινη
Πηζησηέο», «Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», «Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο» θαη «Λνηπέο
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο». [Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.]
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Καηά ηελ 31.12.2014, ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ ζεκείσζε αχμεζε θαηά
9,9% θπξίσο ιφγσ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο
αχμεζεο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Σα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη ηα δσληαλά απνζέκαηα
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο, γφλνο θαη ςάξη, πνπ είλαη ζε εμέιημε ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 13 θαη ην
Γ.Λ.Π. 41. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
δηακνξθψζεθε ζε € 105.983 ρηι. ηελ 31.12.2014 έλαληη € 96.940 ρηι. ηελ 31.12.2013,
παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9,3%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ
απνζεκάησλ ζε εμέιημε απφ ηελ Δηαηξία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ρξήζεο χςνπο
πεξίπνπ € 5 εθαη. απφ ηξίηνπο παξαγσγνχο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ
απνηίκεζεο ησλ ελ ιφγσ απνζεκάησλ. Οη ηηκέο απνηίκεζεο (ηηκέο πψιεζεο αξρέο
ηνπ 2015) ήηαλ απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο απνηίκεζεο ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο θαη επεξέαζαλ ζε πνζνζηφ 8,3% ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο βηνκάδαο.
Ο κηινο, κέρξη θαη ηελ 31.12.2013, απνηηκνχζε ηα Δλζψκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
ηνπ ζηελ αμία θηήζεο δειαδή ζηελ αξρηθή αμία κεησκέλε θαηά ηηο ζπζζσξεκέλεο
απνζβέζεηο θαη ηελ ελδερφκελε δεκηά απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο
πεξηειάκβαλε φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Σελ 31.12.2014, ν κηινο πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο ησλ
Δλζψκαησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (πιελ ησλ Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ),
κε ζθνπφ ηελ πην αμηφπηζηε θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δλζψκαηα Πάγηα»
δηακνξθψζεθε ζε € 43.462 ρηι. ηελ 31.12.2014 έλαληη € 33.009 ρηι. ηελ 31.12.2013.
Ζ ελ ιφγσ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζψκαησλ
παγίσλ.
ην παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε επίδξαζε απφ ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ εχινγεο αμίαο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελζψκαησλ
παγίσλ πνπ αλαπξνζαξκφζηεθαλ:
(πνζά ζε € ρηι.)*

Όκηινο

Εεκηά ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

(4.916)

Κέξδε ζηα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα

17.362

σξεπηηθή επίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα

12.446

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή
Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

εκεηψλεηαη φηη ζηα αλσηέξσ πνζά δελ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ
θφξνπ.
Σα επελδπηηθά αθίλεηα πξννξίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία εζφδσλ απφ ελνίθηα ή απφ ηε
κεηαπψιεζή ηνπο. Οη «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα» γηα ηνλ κηιν αθνξνχλ ζε αθίλεηα
ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ. θαη ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.
Σα Λνηπά ηνηρεία Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ απμήζεθαλ ζε € 28.499 ρηι. ηελ
31.12.2014 έλαληη € 20.544 ρηι. ηελ 31.12.2013, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ «Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ», εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ
εζφδσλ, ηεο θαιχηεξεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο αλάγθεο θάιπςεο
ππνρξεψζεσλ κε επηηαγέο πιεξσηέεο πνπ εθθαζαξίζηεθαλ ζηηο πξψηεο κέξεο ηνπ
επφκελνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ
«Λνηπέο Απαηηήζεηο θαη Πξνθαηαβνιέο» δηακνξθψζεθε ζε € 9.689 ρηι. ηελ
31.12.2014, απφ ηηο νπνίεο πνζφ € 1,8 εθαη. αθνξνχζε απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην
ηεο Δηαηξίαο, πνζφ € 1,9 εθαη. πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ, πνζφ € 3,7
εθαη. απαηηήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο ΠΔΡΔΤ απφ επηζηξνθή ΦΠΑ θαη πξνθαηαβνιή
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θφξνπ, πνζφ € 0,3 εθαη. αγνξέο ππφ παξαιαβή ηεο ΠΔΡΔΤ, θαη πνζφ € 0,8 εθαη.
πεξίπνπ απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ δηάθνξνπο ρξεψζηεο ηξίηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο απαίηεζεο ηεο Δηαηξίαο απφ ηε ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. ηελ 31.12.2014 δηακνξθψζεθε ζε € 357 ρηι. θαη
πξνέξρεηαη απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πψιεζεο γφλνπ θαη ηρζχσλ. Σν ελ ιφγσ
πνζφ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 106β & 106ζ Πηθ ζηνπο νπζηψδεηο
πξνκεζεπηέο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα θαιπθζεί πιήξσο. Σαπηφρξνλα, ε Δηαηξία
δηαηεξνχζε ππνρξέσζε πξνο ηε ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. ηελ 31.12.2014
χςνπο € 773 ρηι., πνπ πξνέξρεηαη απφ εκπνξηθή ζπλαιιαγή αγνξάο ηρζχσλ, ε νπνία
ζα εμνθιεζεί ή ζα ζπκςεθηζηεί κε ηξέρνπζεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 22.953 ρηι. ηελ
31.12.2014 έλαληη αξλεηηθνχ πνζνχ € 38.403 ρηι. ηελ 31.12.2013. Ζ ζεκαληηθή
κεηαβνιή νθείιεηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ζηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ
απνηίκεζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ.
Ζ Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 11.09.2014, απνθάζηζε
κεηαμχ άιισλ ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ €
25.364.628,80 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο απφ € 1,00 ζε € 0,30 ε θάζε κηα, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ
ηζφπνζνπ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά €
50.400.000 κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο κε
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο θαη ηηκή
δηάζεζεο ίζε κε ηελ λέα νλνκαζηηθή αμία, ήηνη € 0,30 ε θάζε κία. Ζ Αχμεζε
πηζηνπνηήζεθε κε ηελ απφ 11.02.2015 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξίαο (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.23.1 «Καηαβεβιεκέλν
Μεηνρηθφ Κεθάιαην» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο, θαηά ηελ 31.12.2014, ήηαλ κηθξφηεξα ηνπ 1/2 ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο
Δηαηξίαο, βιέπε ελφηεηα 3.7 «Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Σάζεηο» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013, ζεκεηψλεηαη φηη κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4172/2013, ν κηινο πξνηίζεηαη λα ζπκςεθίζεη κε ζσξεπκέλεο
δεκηέο ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 2238/1994 θαη δελ πξνηίζεληαη λα ηα θεθαιαηνπνηήζεη ή δηαλέκεη. Σα πνζά
ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε ηηο ζσξεπκέλεο δεκηέο
αλέξρνληαη ζε € 13.033 ρηι.
Σν ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 157.511
ρηι. ηελ 31.12.2014 έλαληη € 195.589 ρηι. ηελ 31.12.2013, παξνπζηάδνληαο κείσζε
θαηά 19,5% ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαλείσλ ζηα πιαίζηα
ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηνπ Οκίινπ βιέπε ελφηεηα 3.6.4.1
«Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ 31.12.2014 (πιελ ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ) κεηψζεθαλ ζε € 51.499 ρηι. απφ € 53.848 ρηι. ηελ 31.12.2013 ιφγσ
θπξίσο ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο απνπιεξσκήο ησλ πηζησηψλ ηεο Δηαηξίαο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ
θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013-2014:
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
01.0101.01(πνζά ζε € ρηι.)*
31.12.2013
31.12.2014
ύλνιν Δηζξνώλ / (Δθξνώλ) από Λεηηνπξγηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο (α)
5.504
8.360
ύλνιν Δηζξνώλ / (Δθξνώλ) από Δπελδπηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο (β)
(1.335)
(1.188)
ύλνιν Δηζξνώλ / (Δθξνώλ) από Υξεκαηνδνηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο (γ)
(2.439)
1.652
Καζαξή Αύμεζε / Μείσζε ζηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα
θαη Ηζνδύλακα Πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
1.730
8.824
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Έλαξμεο Πεξηφδνπ απφ
πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
8.104
9.904
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Έλαξμεο Πεξηφδνπ απφ
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
70
0
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Λήμεο Πεξηόδνπ
9.904
18.728
* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή
Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Κχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, θαηά ηε ρξήζε 2014, απνηέιεζαλ νη
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο: € 8.360 ρηι.). Ζ εκθάληζε θαζαξψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2014 νθείιεηαη θπξίσο ζηα θέξδε ηεο ρξήζεο, ζηελ
αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ βηνινγηθψλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ θαη ζηε κείσζε
ησλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδηθψλ) ηνπ Οκίινπ.
Κχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, θαηά ηε ρξήζε 2013, απνηέιεζαλ νη
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, νη θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνζνχ € 5.504 ρηι., θαζψο θαη ε ρξήζε ηκήκαηνο ησλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ χςνπο € 8.174 ρηι. πνπ είραλ ζπζζσξεπζεί
θαηά ηελ 31.12.2012.
3.6
3.6.1

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία

Ζ κεηξηθή εηαηξία «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.» ηδξχζεθε ην 1990 κε ηε
λνκηθή κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ηελ επσλπκία «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ» (ΦΔΚ 4511/31.12.1990)
θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.». Ο δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο Δηαηξίαο ζηελ
αγγιηθή είλαη «SELONDA AQUACULTURE A.E.G.E.». Ζ ελ ιφγσ εηαηξία πξνέθπςε
απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ «Ηρζπνηξνθεία ΔΛΟΝΣΑ Δ.Π.Δ.» θαη «ΔΛΟΝΣΑ
Ηρζπνηξνθηθή Δ.Π.Δ.» θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή ηεο θάζε κία απφ απηέο ζε
αλψλπκε εηαηξία. Ζ Δηαηξία έρεη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30,
θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 50 έηε.
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο, απφ ηελ 24.06.1994, ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (εθεμήο ην «Υ.Α.») θαη απφ ηελ 04.04.2013
δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο ηνπ Υ.Α., κε θσδηθφ ΔΛΟ.
Ζ Δηαηξία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ
23166/06/B/90/01 θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ)
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε αξηζκφ 000769101000.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920
«Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, θαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ θεθαιαηαγνξάο.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζθνπφο ηεο Δηαηξίαο είλαη:
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α)

Ζ εθηξνθή ηρζχσλ ζε δηθέο ηεο ή μέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εκπνξία απηψλ εληφο
ηεο Διιάδνο θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε φκνηεο ή παξεκθεξείο
επηρεηξήζεηο, ε παξαγσγή θαη πψιεζε γφλνπ ηρζχσλ θαη θάζε άιιε
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηρζπνθαιιηέξγεηεο.
β) Ζ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ ζε δηθέο ηεο ή μέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εκπνξία
απηψλ εληφο ηεο Διιάδνο θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε φκνηεο ή
παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, ε παξαγσγή θαη πψιεζε πξψησλ πιψλ
ηρζπνηξνθψλ θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά ησλ
ηρζπνηξνθψλ.
γ) Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά θαη εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ ηρζπνγέλλεζε, ηηο
ηρζπνηξνθέο θαη ηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ.
δ) Ζ αγνξά, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε αθηλήησλ.
ε) Ζ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ
αμηνπνίεζεο, ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο.
ζη) Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο νπνηαδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξία κπνξεί:
α) Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε νπνηνδήπνηε εκεδαπφ ή αιινδαπφ,
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ επηδηψθεη έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο.
β) Να ζπκκεηάζρεη ζε άιιεο εκεδαπέο ή αιινδαπέο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε
εηαηξηθήο κνξθήο, κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ.
γ) Να παξέρεη εγγπήζεηο πξνο πάζεο θχζεσο πηζησηηθά ηδξχκαηα ππέξ ζπγαηξηθψλ
θαη ζπλδεδεκέλσλ ηνπ Οκίινπ εηαηξηψλ.
3.6.2

ύληνκν Ηζηνξηθό ηεο Δηαηξίαο

Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο Δηαηξίαο
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία:
2010


Ξεθίλεζε ε δηαλνκή θηιέησλ ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο
Αζήλαο.

2011


Δγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ην ζρέδην ζχκβαζεο
ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξηψλ INTERFISH A.E.,
ΦΑΡΑΓΟΝΖΗΑ Α.Δ., ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΥΗΝΑΓΧΝ Α.Δ. θαη FISH FILLET
HELLAS, γεγνλφο πνπ νινθιεξψζεθε ην 2012.

2012


Δγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ην
ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξηψλ INTERFISH
Α.Δ., ΦΑΡΑΓΟΝΖΗΑ Α.Δ., ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΥΗΝΑΓΧΝ Α.Δ. θαη FISH
FILLET HELLAS.

2013


Σελ 04.04.2013, εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ε
έλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ
εηαηξία ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. θαη ππνγξαθή κλεκνλίνπ
ζπλεξγαζίαο (memorandum of understanding).
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2014




2015


Σελ 21.01.2014, αλαθνηλψζεθε ε παχζε ηζρχνο ηνπ ππνγξαθέληνο
κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο (memorandum of understanding) κε ηελ εηαηξία ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ.
Σελ 11.09.2014, ε Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο
απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαδηάξζξσζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ
δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο κέζσ α) θεθαιαηνπνίεζεο πνζνχ € 50,4 εθαη., θαη β)
ζχλαςεο λέσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο € 110 εθαη. Σελ
31.12.2014, ε Δηαηξία ππέγξαςε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο πξνγξάκκαηα
νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο € 100 εθαη., € 8 εθαη. θαη € 2 εθαη., ελψ,
παξάιιεια, θαηαξηίζηεθε πξνζχκθσλν κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ
θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ κε αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ
κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο,
βιέπε ελφηεηα 3.6.4.1 «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
Πηζηνπνηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ε παξνχζα αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά € 50,4 εθαη. κε ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ πνπ είρε ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο.



Οινθιεξψζεθε, ζηηο 27.03.2015, ε αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ ηεο
Δηαηξίαο ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο απφ 11.09.2014 Α’ Δπαλαιεπηηθή
ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο.



πλήθζε, ηελ 30.04.2015, κεηαμχ ηεο Γίαο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Α.Δ.Β.Δ.
(εθεμήο «ΓΗΑ»), ησλ πηζησηψλ ηεο θαη ηεο Δηαηξίαο ζπκθσλία εμπγίαλζεο
ηεο ΓΗΑ. πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηε κεηαβίβαζε ηεο
επηρείξεζεο ηεο Γίαο σο εηζθνξά εηο είδνο ζηελ Δηαηξία, φπσο νξίδεη
εηδηθφηεξα ην άξζξν 106ζ ηνπ Ν. 3588/2007, θαη εηδηθφηεξα ηε κεηαβίβαζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνζνχ πεξίπνπ € 69 εθαη. θαη ηκήκαηνο ηνπ
παζεηηθνχ ηεο, πνζνχ € 29,6 εθαη. θαη ζε επίπεδν νκίινπ παζεηηθφ πνζνχ €
48 εθαη. (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ελφηεηα 3.6.4.4 «πκθσλία
εμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ
πηζησηψλ ηεο θαη ηεο Δηαηξίαο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ»).

3.6.3

Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ

Ζ ειφληα απνηειεί, ζήκεξα, έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξαγσγνχο θαη
πξνκεζεπηέο ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ ηζηπνχξα θαη ην
ιαβξάθη είλαη ηα δχν πην δεκνθηιή κεζνγεηαθά ςάξηα ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηε
Βφξεηα Ακεξηθή. Ζ Δηαηξία πξνκεζεχεη, ζε εβδνκαδηαία βάζε, ηνπο πειάηεο ηεο κε
πεξίπνπ 400-500 ηφλνπο θξέζθηα ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη, ηα νπνία δηαθηλνχληαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 20 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν νδηθψο θαη αεξνπνξηθψο.
Με ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα,
δηεπζεηήζεθε κία κεγάιε εθθξεκφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πηζαλή εκθάληζε
πξνβιεκάησλ ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ο κηινο πιένλ ζπλερίδεη ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά
ηνπ ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ, σζηφζν πθίζηαληαη πιένλ ρσξνζεηηθνί
πεξηνξηζκνί ζηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ επηδησθφηαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ.

46

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

3.6.3.1 Δπηρεηξεκαηηθνί Σνκείο Γξαζηεξηόηεηαο
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε
δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ.
Καηά ηελ 31.12.2014, ν κηινο δηαρσξηδφηαλ ζηνπο θαησηέξσ επηρεηξεκαηηθνχο
ηνκείο:
1. Σνκέαο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο – Παξαγσγή & δηάζεζε γφλνπ θαη ηρζχσλ.
2. Σνκέαο Δκπνξίαο ηρζχσλ, γφλνπ, ινηπψλ απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ.
3. Σνκέαο Παξαγσγήο Πψιεζεο Ηρζπνηξνθψλ.
4. Σνκέαο ινηπψλ εζφδσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαηά ηνκέα, γηα ηελ πεξίνδν 01.01-31.12.2014,
αλαιχνληαη σο εμήο:
Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ
31.12.2014
(πνζά ζε € ρηι.)*
Πσιήζεηο
Πσιήζεηο ζε Άιινπο Σνκείο
Καζαξέο πσιήζεηο
Κέξδε εθκεηάιιεπζεο
Δπίδξαζε απφ ηε Μεηαβνιή ζηελ
Δχινγε Αμία ησλ Βηνινγηθψλ
ηνηρείσλ
Κφζηνο Τιηθψλ/Απνζεκάησλ
Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ
Απνζβέζεηο Δλζψκαησλ θαη
Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
θαη Απνκείσζε Με
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
Λνηπά Έμνδα
Λεηηνπξγηθό Απνηέιεζκα Σνκέα
Άιια Έζνδα/Έμνδα
Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά
Απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Απνηειέζκαηα Δπελδπηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ
Κέξδε/Εεκηέο απφ επαλεθηίκεζε
αθηλήησλ
Εεκηέο απφ ζπλδεδεκέλεο
Απνκείσζε Δπελδπηηθψλ
Αθηλήησλ
Κέξδε Πξν Φόξσλ
Φφξνο
Δηζνδήκαηνο/Αλαβαιιφκελνη
Φφξνη
Κέξδε Πεξηόδνπ

Ηρζπνθαιιηέξγεηα

Δκπνξία

Ηρζπνηξνθέο

Λνηπέο
Τπεξεζίεο

101.509
101.509

17.897
17.897

16.147
16.147

28
28

135.670
135.670

9.043
(63.265)
(13.721)

(15.433)
(749)

(4.802)
(875)

-

9.043
(83.499)
(15.345)

(2.565)
(20.639)
10.361
(440)

(13)
(1.031)
761
-

(711)
(3.068)
6.690
-

(172)
(144)
-

(3.289)
(24.910)
17.669
(440)

475
(11.710)

-

(114)
(2.641)

0
-

362
(14.351)

(171)

-

-

-

(171)

(4.916)
(12)

-

-

-

(4.916)
(12)

7.451
1.039

761

3.935

(144)

7.451
5.593

1.207
2.246

761

(527)
3.408

(144)

680
6.273

ύλνιν

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη
Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο
εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαηά ηνκέα (απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο), γηα
ηελ πεξίνδν 01.01-31.12.2013, αλαιχνληαη σο εμήο:
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Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ
31.12.2013
Ηρζπνθαιιηέξγεηα
(πνζά ζε € ρηι.)*
Πσιήζεηο
87.471
Πσιήζεηο ζε Άιινπο Σνκείο
0
Καζαξέο Πσιήζεηο
87.471
Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο
Δπίδξαζε απφ ηε Μεηαβνιή ζηελ
Δχινγε Αμία ησλ Βηνινγηθψλ
ηνηρείσλ
(40.559)
Κφζηνο Τιηθψλ/Απνζεκάησλ
(57.499)
Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ
(11.935)
Απνζβέζεηο Δλζψκαησλ θαη
Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
θαη Απνκείσζε Με
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
(2.376)
Λνηπά Έμνδα
(21.373)
Λεηηνπξγηθό Απνηέιεζκα
Σνκέα
(46.272)
Άιια Έζνδα/Έμνδα
(2.170)
Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά
Απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
413
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
(8.289)
Απνηειέζκαηα Δπελδπηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ
(8.689)
Μεξίδην ηεο Οηθνλνκηθήο
Οληφηεηαο απφ Κέξδε /Εεκίεο
απφ εηαηξίεο πνπ
παξαθνινπζνχληαη κε ηε Μέζνδν
Σεο Καζαξήο Θέζεο
0
Εεκηέο Απφ πλδεδεκέλεο
(9)
Κέξδε/Εεκηέο Απνηίκεζεο ζηελ
Δχινγε Αμία
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
0
Απνκείσζε Δπελδπηηθψλ
Αθηλήησλ
(1.138)
Κέξδε Πξν Φόξσλ
(66.154)
Φφξνο
Δηζνδήκαηνο/Αλαβαιιφκελνη
Φφξνη
5.816
Κέξδε Πεξηόδνπ
(60.339)
Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φφξσλ
απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
0
Κέξδε Πεξηόδνπ
(60.339)

22.583
0
22.583

19.613
0
19.613

18
0
18

ύλνιν
πλερηδόκελσλ
Γξαζηεξηνηήησλ
129.685
0
129.685

0
(18.840)
(1.940)

0
(8.656)
(746)

0
0
(19)

(40.559)
(84.995)
(14.641)

(480)
(491)

(834)
(3.977)

0
0

(3.690)
(25.841)

832
(628)

5.400
223

(1)
0

(40.041)
(2.575)

0
0

(78)
(2.716)

0
0

335
(11.006)

0

0

0

(8.689)

0
0

0
0

0
0

0
(9)

0

0

0

0

0
204

0
2.828

0
(1)

(1.138)
(63.123)

0
204

(1.209)
1.619

0
(1)

4.607
(58.516)

0
204

0
1.619

0
(1)

0
(58.516)

Δκπνξία

Ηρζπνηξνθέο

Λνηπέο
Τπεξεζίεο

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο .
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη
Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο
εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Ο ηνκέαο κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο πσιήζεηο είλαη απηφο ηεο
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ηνπ νπνίνπ νη πσιήζεηο απνηέιεζαλ γηα ηε ρξήζε 2014 ην 75%
ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ. Ο ελ ιφγσ ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηηο
αθφινπζεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο:
α) Παξαγσγή γφλνπ απφ ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο
Ο γφλνο πνπ παξάγεηαη έρεη σο πξννξηζκφ αθ’ ελφο ηηο κνλάδεο εθηξνθήο ηεο
Δηαηξίαο θαη αθ’ εηέξνπ ηξίηνπο παξαγσγνχο. Οη ηνπνζεηήζεηο γφλνπ ζηηο κνλάδεο
εθηξνθήο επηβαξχλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο.
β) Παξαγσγή - πψιεζε λσπψλ ηρζχσλ εθηξνθήο
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Πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ηρζχσλ ζηε ζάιαζζα κε ηε κέζνδν ησλ πισηψλ
θισβψλ, ηελ επεμεξγαζία (θαζαξηζκφο, θηιεηνπνίεζε) θαη ηελ πψιεζε ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο.
Ο ηνκέαο ηεο εκπνξίαο πνπ πεξηιακβάλεη πσιήζεηο απφ αγνξέο πξντφλησλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο (γφλνπ θαη ηρζχσλ) απφ άιινπο παξαγσγνχο ζπκκεηείρε κε 13%
ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο ρξήζεο 2014.
Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ, ν νπνίνο αθνξά βαζηθά ηε ζπγαηξηθή ηνπ
Οκίινπ, Πεξζεχο Α.Β.Δ.Δ., ζπκκεηείρε θαηά 12% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ
ηνπ Οκίινπ.
3.6.3.2 Παξαγσγηθή Γπλακηθόηεηα
Ο κηινο ειφληα έρεη εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ζηα επίπεδα ησλ 22.500
ηφλσλ ζε ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη θαη 500 ηφλσλ ζε λέα είδε θξαληφ, θαγθξί θαη ρηφλα,
κε εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα.
πγθεθξηκέλα, ν κηινο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ:
 46 ζαιάζζηεο κνλάδεο εθηξνθήο ζηελ Διιάδα, κε ζπλνιηθή εηήζηα δπλακηθφηεηα
παξαγσγήο 23.000 ηφλσλ ηζηπνχξαο θαη ιαβξαθηνχ θαη λέσλ εηδψλ (θξαληφ,
θαγθξί θαη ρηφλα).
 5 ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα κε εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο
άλσ ησλ 120 εθαηνκκπξίσλ ηεκαρίσλ γφλνπ.
 7 ζπζθεπαζηήξηα / 2 κνλάδεο κεηαπνίεζεο.
 1 θέληξν δηαλνκήο.
 1 κνλάδα παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ε ζπγαηξηθή εηαηξία
Πεξζεχο, έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο ηρζπνηξνθψλ ζηελ Διιάδα
κε εξγνζηάζην ζην Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο, κε εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο
70.000 ηφλσλ ηρζπνηξνθψλ.
Ο βαζκφο ρξήζεο ηεο πθηζηάκελεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο γηα ηνπο
ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο έθηαζε ην 90%, γηα ηηο ζαιάζζηεο κνλάδεο παξαγσγήο
ηρζχσλ ην 83%, ελψ γηα ηα θέληξα ζπζθεπαζίαο-ηππνπνίεζεο ην 85%.
Οη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ηεο Δηαηξίαο βξίζθνληαη ζηνλ ξκν ειφληα,
Νήζν Πέηξν, Νήζν Οβξηφ, ξκν ειάλα, Κξίπηδα Παι. Δπηδαχξνπ (Ννκνχ
Κνξηλζίαο), ξκν Βνπξιηάο, Νήζνο Πιαηεηά, Άγηνο Νηθφιανο, Σξίθεξη (Ννκνχ
Αξγνιίδαο), ζηε ζέζε Οξζνιίζη, Φνπζθί θαη Καιακάθη (Ννκνχ Αξθαδίαο), ζηνλ ξκν
Κνχξακν, αγηάδα θαη Παγαληά (Ννκνχ Θεζπξσηίαο), ζηηο Νήζνπο Δρηλάδεο (Ννκνχ
Κεθαιιελίαο), ζηα Φαξαδνλήζηα, ζηε Θέζε Παξζέλη Λέξνπ ζηε ζέζε Κεθαιά θαη
Φιάζθα Καιχκλνπ (Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ), ζηε ζέζε Αγξηιηά ζηα Λνπηξά θαη ζηε
ζέζε Παιαηφινπηξνο ζην θαινρψξη (Ννκνχ Λέζβνπ), ζηε Λάξπκλα θαη ζηε πεξηνρή
Γθάηδαο (Ννκνχ Φζηψηηδαο) ζην Φηδνλήζη, ζην Πφξην Μπνχθαιν θαη ζηε ζέζε
Πξάζηλα (Ννκνχ Δπβνίαο).
Δθηφο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, ιφγσ ησλ θνηλψλ εθηξνθψλ κε άιινπο
παξαγσγνχο, ε Δηαηξία έρεη αλαπηχμεη κνλάδεο εθηξνθήο ζηελ Δχβνηα ζηηο ζέζεηο
Φηδνλήζη θαη Κφθθηλν, ζηε Λέξν ζηε ζέζε Καηζνχλη, ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν ζην
Γιαξνλήζη θαη ζην αξσληθφ θφιπν ζηελ Νέα Δπίδαπξν.
Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ ηεο Δηαηξίαο βξίζθνληαη ζηελ
πεξηνρή Μαλάγνπιε ηνπ Ν. Φσθίδνο (πξψελ RIOPESCA A.E.B.E.), ζηελ πεξηνρή
Λσξίδα αγηάδαο ηνπ Ν. Θεζπξσηίαο, ζηε Λάξπκλα Φζηψηηδαο, θαη ζηε ζέζε Λνπηξά
Λέζβνπ (πξψελ INTERFISH A.E.). Δπίζεο, εθκεηαιιεχεηαη κε καθξνρξφληα κίζζσζε
ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ ζηα Φαρλά Ν. Δπβνίαο.
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζπζθεπαζηήξηα θαη κνλάδεο
ηππνπνίεζεο ζηε Νέα Δπίδαπξν Αξγνιίδαο, ζην Κξαλίδη Αξγνιίδαο, ζηε αγηάδα
Θεζπξσηίαο θαη ζηε Λάξπκλα Φζηψηηδαο θαη ζηε ζέζε Κνηζηθφο ζηελ πεξηνρή
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Αιηβεξίνπ Δπβνίαο. Δπίζεο, ε δηαλνκή-δηάζεζε πξνο ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ
πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ εγθαηαζηάζεηο εηαηξίαο logistic ζηελ Πάηξα θαη ηνλ
Αζπξφππξγν.
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ν κηινο ειφληα απαζρνινχζε, θαηά ηελ 31.12.2014, 742
εξγαδφκελνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ
παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 3.15 «Πξνζσπηθφ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
3.6.3.3 Αλάιπζε Γξαζηεξηόηεηαο αλά γεσγξαθηθό ηνκέα
Πσιήζεηο αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Δηδηθφηεξα, ν κηινο, εθηφο ηεο Διιάδαο, δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο κε βαζηθέο αγνξέο ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν, ηελ
Ακεξηθή, ηνλ Καλαδά, θαζψο θαη ζε άιιεο ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε ρξήζε
2013 ν κηινο πξνρψξεζε ζε πψιεζε ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ AEGEAN SU URUNLERI
URETIM SANAYI VE TICARET A.S., ζηελ Σνπξθία.
Καηά ηε ρξήζε 2014, πνζνζηφ χςνπο 70,9% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ αθνξνχζε
ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (έλαληη 66,1% ηε ρξήζε 2013), ελψ φζνλ αθνξά ηηο
πσιήζεηο ηρζχσλ, πνπ απνηεινχλ ην βαζηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, ην
86,8% ησλ πσιήζεσλ αθνξνχλ εμαγσγέο (έλαληη 86,9% ηε ρξήζε 2013).
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ε δηάξζξσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ αλά
γεσγξαθηθφ ηνκέα θαη αλά πξντφλ γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2013:
Γηάξζξσζε Πσιήζεσλ Υξήζεο 2014 αλά Γεσγξαθηθό Σνκέα
(1)
Γόλνο
Ηρζείο
Σξνθέο
Λνηπά
(πνζά ζε € ρηι. )*
Δπξσδψλε
9
84.393
2.305
Διιάδα
5.415
14.326
19.544
141
Λνηπέο Υψξεο
34
9.504
ύλνιν
5.458
108.223
19.544
2.446

ύλνιν
86.707
39.426
9.538
135.670

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) ηνλ ηνκέα ηξνθέο πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ν ηνκέαο παξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη
Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Γηάξζξσζε Πσιήζεσλ Υξήζεο 2013 αλά Γεσγξαθηθό Σνκέα
(πνζά ζε € ρηι.)*
Δπξσδψλε
Διιάδα
Λνηπέο Υψξεο
ύλνιν

Γόλνο
1
7.297
247
7.545

Ηρζείο
72.607
12.657
11.193
96.457

Σξνθέο

(1)

24.003
24.003

Λνηπά
1.655
19
6
1.680

ύλνιν
74.264
43.975
11.446
129.685

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) ηνλ ηνκέα ηξνθέο πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ν ηνκέαο «παξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ».
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη
Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ
Οκίινπ αλά πξντφλ γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2013 (απφ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο):
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Δπξσδψλε
Διιάδα
Λνηπέο Υψξεο
ύλνιν

Γηάξζξσζε Όγθνπ Πσιήζεσλ Υξήζεο 2014
Γόλνο
Ηρζείο(ηόλ
Σξνθέο
Λνηπά
(1)
(ζε ηκρ)
νη)
(ηόλνη)
16.982
31.086
3.158
13.539
245
1.219
31.331
21.359
13.539
-

ύλνιν
16.982
47.783
1.464
66.229

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) ηνλ ηνκέα ηξνθέο πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ν ηνκέαο παξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή-Λνγηζηή.

Δπξσδψλε
Διιάδα
Λνηπέο Υψξεο
ύλνιν

Γηάξζξσζε Όγθνπ Πσιήζεσλ Υξήζεο 2014
Γόλνο
Ηρζείο
Σξνθέο
Λνηπά
(1)
(ζε ηκρ)
(ηόλνη)
(ηόλνη)
0
16.288
15.160
0
40.373
3.162
0
1.053
1.709
41.426
21.159
15.160
0

ύλνιν
16.288
58.695
2.762
77.745

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) ηνλ ηνκέα ηξνθέο πεξηιακβάλεηαη θπξίσο ν ηνκέαο παξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή-Λνγηζηή.

Άκεζε Γηεζλήο Παξνπζία
ην πιαίζην ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ, ν κηινο ειφληα έρεη αλαπηχμεη
θαη άκεζεο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ην παξειζφλ είρε αλαιάβεη έξγα παξνρήο
management θαη ηερλνγλσζίαο ζην Κνπβέηη (1995-2000) θαη ηε ηγθαπνχξε (19971998), θαζψο θαη πνιιέο adhoc ζπκκεηνρέο ζε έξγα ζηε Ν.Α. Αζία. Σελ πεξίνδν
2007-2013 (έηνο πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο), ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείην ζηελ
Σνπξθία κέζσ ηεο εηαηξίαο AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET
A.S. (πξψελ Fjord Marin Deniz Urunleri Uretim Ve Sanayi Ticaret A.S.), ε νπνία
απνηεινχζε ην δεχηεξν κεγαιχηεξν παξαγσγφ ιαβξαθηνχ θαη ηζηπνχξαο ζηελ
Σνπξθία. Δπίζεο, κέζσ ηεο θαηά 50% ζπγαηξηθήο Selonda UK Ltd, ιεηηνπξγνχζε απφ
ην 2007 – 2012 (έηνο πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο) ρεξζαία κνλάδα κε ην ζχζηεκα
ηεο αλαθχθισζεο ησλ λεξψλ ζην λεζί Anglesey ηεο Οπαιίαο. Δπί ηνπ παξφληνο,
κεηά ηελ πψιεζε ησλ βαζηθψλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε κφλε άκεζε δηεζλήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ αθνξά ζηελ Οπαιία ηελ εηαηξία «International Aqua
Tech Ltd» κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε
εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο λεξνχ, φπσο κεγάια ελπδξεία,
κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζε θιεηζηφ θχθισκα θχξηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.
Ζ Δηαηξία νινθιήξσζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Tabuk Fisheries Company ηελ αλάπηπμε
2 (δχν) ζαιάζζησλ κνλάδσλ εθηξνθήο ηζηπνχξαο ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο Tabuk κε
εηήζηα παξαγσγή 1.000 ηφλσλ ηζηπνχξαο. Ζ ηζηπνχξα δηαλέκεηαη ζε ηνπηθέο αγνξέο
φπσο ε ανπδηθή Αξαβία, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ε Ηνξδαλία. Οη
ζαιάζζηεο κνλάδεο είλαη πιένλ ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία κεηά ηελ πςειή
επνπηεία ηνπ παξαγσγηθνχ management απφ ηερληθνχο ηνπ Οκίινπ ζηα πξψηα
ρξφληα ιεηηνπξγίαο έσο ην 2012. Δπίζεο, αλακέλεηαη ε αλάζεζε ζηε ζπγαηξηθή ηνπ
Οκίινπ ζηελ Αγγιία (International Aqua Tech Ltd) ε θαηαζθεπή λένπ ηρζπνγελλεηηθνχ
ζηαζκνχ.
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3.6.3.4 Γίθηπν Γηαλνκήο
Ζ δηαλνκή / δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ πξνο ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ
πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ εγθαηαζηάζεσλ εηαηξηψλ logistics ζηελ Πάηξα θαη ηνλ
Αζπξφππξγν.
Ζ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ λσπψλ θαη κφλν πξντφλησλ ηξνθίκσλ
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
 Απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο-ηρζπνηξνθεία γίλνληαη νη εμαιηεχζεηο ησλ ηρζχσλ.
Σα ςάξηα, θαηά ηελ αιίεπζή ηνπο απφ ηα δίρηπα, ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο
δεμακελέο (βνχηεο), νη νπνίεο κεηαθέξνληαη είηε ελ πισ είηε κε ίδηα, θπξίσο,
θνξηεγά ζηα θέληξα ζπζθεπαζίαο-ηππνπνίεζεο-επεμεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ.
 ηα
θέληξα
ζπζθεπαζίαο-ηππνπνίεζεο-επεμεξγαζίαο
ηνπ
Οκίινπ
πξαγκαηνπνηείηαη α) ε δηαινγή αλά κέγεζνο ησλ ηρζχσλ, β) ε κεηαπνίεζεεπεμεξγαζία αλάινγα κε ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ, θαη γ) ε ζπζθεπαζία ζε
θειηδφι κε πάγν αλά εκπνξηθφ κέγεζνο.
 Απφ ηα ζπζθεπαζηήξηα, θπξίσο κε θνξηεγά ζπλεξγαηψλ ηνπ Οκίινπ,
κεηαθέξνληαη ζηα θέληξα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ζηελ Πάηξα ή ηνλ
Αζπξφππξγν, πνπ αλήθνπλ ζε εηαηξίεο logistics, κε ηηο νπνίεο ν κηινο δηαηεξεί
ζπκβάζεηο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπ.
 Απφ ηα θέληξα δηαλνκήο, αλαιφγσο ησλ παξαγγειηψλ απφ ηνπο πειάηεο,
θνξηψλνληαη ζε θνξηεγά ησλ εηαηξηψλ logistics θαη παξαδίδνληαη ζηνπο ηφπνπο
πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνπο πειάηεο αλά ηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ,
θχξηα ζηελ Δπξψπε. ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο Ζ.Π.Α., Καλαδάο, ε κεηαθνξά
γίλεηαη αεξνπνξηθψο.
Οη πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν πξνο ρνλδξέκπνξνπο θαη, ζε
κηθξφηεξν πνζνζηφ, άκεζα ζε αιπζίδεο supermarket ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
3.6.3.5 Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο – Πηζηνπνηήζεηο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, απφ ην 1996, έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγεί
πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα απηνειέγρνπ HACCP (Αζθάιεηα Σξνθίκνπ), ζχκθσλα κε
ηελ ηφηε Οδεγία 93/43 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, εθ ησλ πζηέξσλ, κε ηνλ
Καλνληζκφ 178/2002 θαη ηνλ Καλνληζκφ 852/2004.
χκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηα ζεκεία επηθηλδπλφηεηαο ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο εθηξνθήο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο, ηα νπνία
παξαθνινπζνχληαη κε ζεηξά δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαη αλαιχζεσλ, ησλ νπνίσλ
ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη ζε πιήξε αξρεία. Ζ ηήξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ειέγρεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ θαη φπνηε
είλαη απαξαίηεην ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο. Σν ζχζηεκα απηνειέγρνπ, πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία, ειέγρεηαη απφ ηηο
αξκφδηεο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη ηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ).
ηε ζπλέρεηα, θαη απφ ην Μάην ηνπ 2000, ε Δηαηξία εθαξκφδεη πηζηνπνίεζε θαηά ην
δηεζλέο πξφηππν ISO 9001:2000 (πνηφηεηα πξντφλησλ - ππεξεζηψλ), ηελ ίδηα
πεξίνδν επίζεο εθαξκφζηεθε θαη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα
πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο απφ ηνλ AGROCERT (Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη
Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ) θαηά AGRO 4.1 & AGRO 4.2.
Σέινο, ε Δηαηξία έρεη πξνβεί ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο πηζηνπνηεκέλνπ
απφ ηελ TUV AUSTRIA HELLAS Δλνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (εθεμήο ην
«Δ..Γ.»), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ:
 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 (Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ),
 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22000:2005 (Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο Σξνθίκνπ),
 OHSAS 18001:2007 & ΔΛΟΣ 1801:2008 (Γηαρείξηζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο
Δξγαζίαο), θαη
52

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001:2004(Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο).
Σν πθηζηάκελν Δ..Γ. απνηειεί δέζκεπζε γηα ζπκκφξθσζε κε εζληθνχο λφκνπο,
θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο, ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη
ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, ηηο δηκεξψο ζπκθσλεκέλεο απαηηήζεηο ησλ
πειαηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ινηπψλ
απαηηήζεσλ πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εκπίπηεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο.
Δπίζεο, φκνην πεδίν πηζηνπνίεζεο (Δ..Γ.) εθαξκφδεηαη, πηζηνπνηείηαη θαη ηεξείηαη
θαη ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ.
3.6.4

πκβάζεηο

Ζ Δηαηξία δειψλεη φηη ν κηινο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία δελ έρεη εμάξηεζε απφ
εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ζα
επεξέαδε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, πιελ απηψλ πνπ
παξαηίζεληαη θαησηέξσ.
3.6.4.1 Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο
Σα ππφινηπα ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ ηελ 31.12.2014 παξαηίζεληαη θαησηέξσ:
Α/Α

Δίδνο Γαλεηαθήο
ύκβαζεο

1

Οκνινγηαθφ Γάλεην

2

Οκνινγηαθφ Γάλεην

3

Οκνινγηαθφ Γάλεην

4

Αιιειφρξενο

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(1)

EFG Factors
Παξάγσγν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ
Μέζν
(2)
Αιιειφρξενο

Σξάπεδα
Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.,
Σξάπεδα EFG Eurobank
Ergasias Α.Δ., Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.,
Alpha Bank, Attica Bank Α.Δ.
Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.,
Σξάπεδα EFG Eurobank
Ergasias Α.Δ., Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.,
Alpha Bank, Attica Bank Α.Δ.
Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.,
Σξάπεδα EFG Eurobank
Ergasias Α.Δ., Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.,
Alpha Bank, Attica Bank Α.Δ.
Λνηπέο Σξάπεδεο

Οθεηιέηεο/
Δθδόηεο

Ύςνο ππνινίπνπ
θαηά ηελ
31.12.2014
(πνζά ζε € ρηι.)

ειφληα

8.000

ειφληα

2.000

ειφληα

99.116

ειφληα

9

Eurobank Factors

ειφληα

622

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

ειφληα

1.037

Λήμε

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

ειφληα

1.361

Αιιειφρξενο

(2)

Σξάπεδα Alpha Bank

ειφληα

851

Αιιειφρξενο

(2)

550

Αιιειφρξενο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
Σξάπεδα EFG Eurobank
Ergasias Α.Δ.

ειφληα

(2)

ειφληα

1.560

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

Πεξζεχο

12.188

2018

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

Πεξζεχο

6.053

2014

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

Πεξζεχο

13.000

2015

Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

Πεξζεχο

5.650

2014

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

Πεξζεχο

3.430

Οκνινγηαθφ € 15
(3)
εθαη.
Οκνινγηαθφ € 10
(4)
εθαη.
Κνηλνπξαθηηθφ € 13
(3)
εθαη.
Κνηλνπξαθηηθφ € 7
(4)
εθαη.
(5)
Αιιειφρξενο
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Α/Α

Δίδνο Γαλεηαθήο
ύκβαζεο

16

Αιιειφρξενο

17

Κνηλνπξαθηηθά

18

Αιιειφρξενο
ΤΝΟΛΟ

(5)

Σξάπεδα
Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.
Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. /
Σφθνη -έμνδα θνηλνπξαθηηθψλ
Lloyds

Πεξζεχο

Ύςνο ππνινίπνπ
θαηά ηελ
31.12.2014
(πνζά ζε € ρηι.)
1.489

Πεξζεχο

574

Οθεηιέηεο/
Δθδόηεο

IAT

Λήμε

22
157.511

Γηα ην ελ ιφγσ δάλεην έρνπλ παξαζρεζεί ηηκνιφγηα πειαηψλ.
Γηα ην ελ ιφγσ δάλεην έρνπλ παξαζρεζεί εμαζθαιίζεηο ζε ηρζπνπιεζπζκφ.
Γηα ην ελ ιφγσ δάλεην έρνπλ παξαζρεζεί εγγπήζεηο επί αθηλήηνπ ηεο εηαηξίαο, θαη εμαζθαιίζεηο ζπκθσλεηηθψλ
πσιήζεσλ πειαηψλ θαη απαηηήζεηο πειαηψλ.
(4) Γηα ην ελ ιφγσ δάλεην έρνπλ παξαζρεζεί εηαηξηθέο εγγπήζεηο απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο (ειφληα
θαη WISE MANAGEMENT S.A.) θαη εμαζθαιίζεηο ζπκθσλεηηθψλ πσιήζεσλ πειαηψλ θαη απαηηήζεηο πειαηψλ.
(5) Γηα ην ελ ιφγσ δάλεην έρνπλ παξαζρεζεί σο εμαζθαιίζεηο επηηαγέο πειαηψλ.
εκ.: Οη δαλεηαθέο δηκεξείο ζπκβάζεηο (αιιειφρξεα δάλεηα) έθεξαλ θπκαηλφκελν επηηφθην Euribor ηξηκήλνπ πιένλ
πεξηζσξίνπ.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.
(1)
(2)
(3)

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ θνηλνπξαθηηθψλ θαη νκνινγηαθψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ
έθεξαλ θπκαηλφκελν επηηφθην, Euribor, ηξηκήλνπ ή εμακήλνπ, πιένλ πεξηζσξίνπ. Οη
δαλεηαθέο δηκεξείο ζπκβάζεηο (αιιειφρξεα δάλεηα) έθεξαλ νξηζκέλεο θπκαηλφκελν
επηηφθην Euribor ηξηκήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ θαη νξηζκέλεο βαζηθφ επηηφθην
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξάπεδαο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ην δάλεην.
ζνλ αθνξά ηα ππφ 11-14 θαη 17 αλσηέξσ αλαθεξφκελα δάλεηα, ε ζπγαηξηθή εηαηξία
ΠΔΡΔΤ βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην νξηζηηθήο ζπκθσλίαο µε ζπλεξγαδφκελε
ηξάπεδα γηα ηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ελ
ιφγσ δαλείσλ βιέπε ελφηεηεο 3.10.5 «Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Υξήζεο 2014» θαη 4.1.1 «Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε
θαη πλνιηθφ Καζαξφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Υξένο ηελ 31.12.2014» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, νη ζεκαληηθφηεξεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο Δηαηξίαο
αθνξνχζαλ ηα δάλεηα πνπ αλαδηαξζξψζεθαλ, ήηνη ηέζζεξα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα,
καθξνπξφζεζκα δάλεηα, θαη αιιειφρξεα δάλεηα κε ηηο Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.
Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ., Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., Alpha
Bank Α.Δ. θαη Attica Bank Α.Δ. ην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ηεο
Δηαηξίαο (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.1.2 «Νφκηκνη Διεγθηέο»
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο απφ 11.09.2014 Α’
Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, κέξνο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο αλαρξεκαηνδνηήζεθαλ (ζπλνιηθφ χςνο
αλαρξεκαηνδφηεζεο € 110 εθαη.) θαη κεξηθψο θεθαιαηνπνηήζεθαλ (ζπλνιηθφ χςνο
θεθαιαηνπνίεζεο € 50,4 εθαη.).
Σελ 31.12.2014, ε Δηαηξία ππέγξαςε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο εκπξάγκαησο
εμαζθαιηζκέλα θνηλά πξνγξάκκαηα νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο € 100 εθαη., € 8
εθαη. θαη € 2 εθαη. Σελ 27.03.2015, εθηακηεχζεθε πνζφ € 107,6 εθαη., ελψ ην
ππφινηπν πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηφθσλ ησλ ελ ιφγσ
δαλείσλ έσο ην επηέκβξην ηνπ 2015.
Λφγσ, φκσο, ηνπ κέγηζηνπ εγθεθξηκέλνπ χςνπο ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ (€ 110
εθαη.) απφ ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 11.09.2014,
δχλαηαη λα πξνθχςεη πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα αλαρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηα ελ ιφγσ Οκνινγηαθά Γάλεηα. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο 31.12.2014 θαηαξηίζηεθε
θαη ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο πξνζχκθσλν
γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ Μέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ
ηεο Δηαηξίαο, εάλ πξνθχςεη, πνπ ζα πεξηιάκβαλε θαη ηνπο ηφθνπο κέρξη ηελ
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εκεξνκελία
ηεο
εθηακίεπζεο
ησλ
Οκνινγηαθψλ
Γαλείσλ
(ην
«Με
Αλαρξεκαηνδνηνχκελν Μέξνο»). Ζ ζχλαςε ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Με
Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ Μέξνπο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαη αιιεινεμαξηάηαη
κε ηε ζπλνιηθή αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηνπ Δθδφηε απφ ηηο
Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο.
εκεηψλεηαη φηη ζε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ πξνζπκθψλνπ, ππεγξάθεζαλ θαη ζα
ππνγξαθνχλ καθξνπξφζεζκεο δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3,4 εθαη. (Σξάπεδα Πεηξαηψο: € 1,950 εθαη., Alpha Bank: € 0,792
εθαη., EFG Eurobank Ergasias: € 0,343 εθαη., Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: € 0,131
εθαη. θαη Attica Bank: € 0,162 εθαη.). εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ δηκεξείο ζπκβάζεηο
έρνπλ φκνηνπο φξνπο κε ηνπο φξνπο ηνπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ησλ € 100 εθαη.
Χο απνηέιεζκα ηεο σο άλσ αλαδηάξζξσζεο, ην πνζφ ησλ αλαρξεκαηνδνηεκέλσλ
δαλείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξαγψγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ
(31.12.2014: € 1.037 ρηι.), πνπ έσο ηελ 30.09.2014 απεηθνληδφηαλ ζηηο
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, κεηαθέξζεθε ηελ 31.12.2014 ζηηο καθξνπξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, θαζφηη ηα ελ ιφγσ δάλεηα παξέρνπλ πεξίνδν ράξηηνο
απνπιεξσκήο πνπ αλέξρεηαη ζε ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο.
Δπίζεο, ηελ 31.12.2014, ε Δηαηξία αλαγλψξηζε επηπιένλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο πνζνχ
€ 3.847 ρηι., νη νπνίνη αθνξνχζαλ ηνπο ηφθνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δφζεσλ, θαζψο
θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
δαλεηζκνχ ηεο.
Οκνινγηαθά Γάλεηα
Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ ππνγεγξακκέλσλ ηελ 31.12.2014
νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεληαη θαησηέξσ:

πξνγξακκάησλ

Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην έσο € 100,0 εθαη.
Δπσλπκία Δθδφηε:

ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.

Γηνξγαλσηέο:
Δθπξφζσπνο Οκνινγηνχρσλ,
Αξρηθφο Οκνινγηνχρνο:
Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ:

Alpha Βank Α.Δ. θαη Eurobank Ergasias Α.Δ.
Alpha Βank Α.Δ.

Δίδνο Οκνινγηψλ:

Alpha Βank Α.Δ.
Alpha Βank (28%), Eurobank Ergasias Α.Δ. (13%), Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (14%), Σξάπεδα Πεηξαηψο (41%) θαη
ATTICA BANK Α.Σ.Δ (5%)
Έσο € 100,0 εθαη.
εηξά Α: € 9.525.200 πιένλ ηφθσλ
εηξά Β: € 88.074.800 πιένλ ηφθσλ
εηξά Γ: € 250.000
εηξά Γ: € 2.150.000
Απιέο ηζφπνζεο θνηλέο αλψλπκεο νκνινγίεο ζε θπζηθή κνξθή

Ολνκαζηηθή Αμία:

€ 1,00

Αξηζκφο Οκνινγηψλ:

100.000.000

Σηκή Δθδφζεσο:

100/100

Γηάξθεηα Γαλείνπ/Λήμε Γαλείνπ:

Γέθα (10) έηε
Οη εηξέο Α θαη Β ζα εθδνζνχλ εθάπαμ ηελ ίδηα κέξα απφ ηελ
Δηαηξία εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ησλ ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζα θαιπθζνχλ απφ
ηνπο Οκνινγηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εηξά Α θαη Β θαηά
ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο (εθεμήο ε «Ζκεξνκελία Έθδνζεο
ηνπ Γαλείνπ»).

Οκνινγηνχρνη*:
Πνζφ Έθδνζεο:
εηξέο Οκνινγηψλ:

Πεξίνδνο Γηαζεζηκφηεηαο:

Οη εηξέο Γ θαη Γ ζα εθδνζνχλ εθάπαμ θαηά ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξψηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ ησλ Οκνινγηψλ ηεο
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Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην έσο € 100,0 εθαη.

Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ:

Δπηηφθην:

θνπφο Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ

Απνπιεξσκή Γαλείνπ:

Δμαζθαιίζεηο:

εηξάο Α’ θαη Β’ θαη ιήγεη θαηά ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελψλ απφ
ηελ Ζκεξνκελία Έθδνζεο ηνπ Γαλείνπ.
Δμάκελε
Κπκαηλφκελν, θαζνξηδφκελν ζε πνζνζηφ ίζν κε ην εθάζηνηε
εμάκελν (αλάινγα κε ηελ Πεξίνδν Δθηνθηζκνχ) EURIBOR,
πιένλ αξρηθνχ πεξηζσξίνπ.
Δθφζνλ α) δελ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο αζέηεζεο, β) ην
8
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο έρεη πξνζθνκηζηεί ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηνπ δάλεηνπ θαη γ) ν δείθηεο θαζαξψλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνο EBITDA είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 5,0
ηφηε ην πεξηζψξην πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξψηε εκέξα
ηεο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ πνπ έπεηαη ηεο ππνβνιήο ηνπ σο άλσ
πηζηνπνηεηηθνχ ζα δηακνξθψλεηαη ζε εηήζηα βάζε ζε 3,50%.
εηξά Α: Αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ 19.07.2013 πθηζηάκελνπ
δαλεηζκνχ χςνπο € 9,5 εθαη.
εηξά Β: Αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ινηπνχ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ
χςνπο € 88,0 εθαη.
εηξέο Γ θαη Γ: Κάιπςε ησλ ηφθσλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ
εθηνθηζκνχ ησλ εηξψλ Α’ θαη Β’ αληίζηνηρα.
Ζ απνπιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ησλ νκνινγηψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε δέθα νθηψ (18) εμακεληαίεο δφζεηο
Οη απαηηήζεηο ησλ Οκνινγηνχρσλ, πνπ απνξξένπλ ή ζα
απνξξεχζνπλ απφ ην δάλεην, ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηηο
αθφινπζεο εκπξάγκαηεο ή κε εμαζθαιίζεηο ππέξ ηνπ
Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο:
1. χζηαζε θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο ηνπ Ν. 2844/2000 επί
ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη πνζνχ € 80
εθαη. θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γαλείνπ.
2. χζηαζε πιαζκαηηθνχ ελερχξνπ ηνπ Ν. 2844/2000 επί ηνπ
εμνπιηζκνχ (θισβψλ θαη πισηψλ κέζσλ) ησλ κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
3. Δλερπξίαζε – εθρψξεζε ησλ αδεηψλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.
4. Δλερπξίαζε - εθρψξεζε απαηηήζεσλ απφ αζθαιηζηηθέο
απνδεκηψζεηο ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ αζθαιίζεσο πνπ
αθνξνχλ ηελ αζθάιηζε ηφζν ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ φζν θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ (θισβψλ θαη πισηψλ κέζσλ) ησλ κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
5. Δλερπξίαζε - εθρψξεζε ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ απφ
ζπκβάζεηο αζθάιηζεο ησλ αθηλήησλ (πεξηιακβαλνκέλνπ
εμνπιηζκνχ).
6. χζηαζε ελερχξνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ
θπξηφηεηαο ηνπ Δθδφηε, έθδνζεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ
ηνπ Δθδφηε, εμαηξνπκέλσλ απηψλ κε έδξα ζην εμσηεξηθφ.
Σν ελέρπξν ζα επεθηείλεηαη επί ησλ πάζεο θχζεσο θαξπψλ
θαη σθειεκάησλ ησλ κεηνρψλ (κεξίζκαηα, επηζηξνθέο
θεθαιαίνπ θαη πάζεο θχζεσο ινηπά δηθαηψκαηα) θαζψο θαη
ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
7. Πξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο(πιελ ηεο ΠΔΡΔΤ) (γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζεκεησκέλα αθίλεηα βι.
ελφηεηα 3.8.1 «Ηδηφθηεηα Αθίλεηα» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).

8

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο, ε ειφληα ζα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
ζηνλ Δθπξφζσπν Οκνινγηνχρσλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη α) ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε
θαζαξψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο EBITDA ((Κέξδε Πξν Σφθσλ Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ)» ζεκαίλεη γηα θάζε
Πεξίνδν Τπνινγηζκνχ: (I) Σα Καζαξά Κέξδε, (II) αθνχ εμαηξεζνχλ (ζην κέηξν πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζηα Καζαξά
Κέξδε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ): (i) φια ηα πνζά θφξσλ, απνκεηψζεσλ θαη απνζβέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εμφδσλ, δεκηψλ απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη δεκηψλ απφ απνηίκεζε
θηλεηψλ αμηψλ, (ii) έθηαθηεο δεκηέο θαη έμνδα, έθηαθηα έζνδα θαη έθηαθηα θέξδε, ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, θέξδε
απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη θέξδε απφ απνηίκεζε θηλεηψλ αμηψλ θαη,
(iii) νπνηεζδήπνηε επηπηψζεηο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ Απνζεκάησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην Ηζρχνλ
Λνγηζηηθφ Πξφηππν 41) , β) ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη δήισζε ηεο ειφληα φηη δελ έρεη
επέιζεη γεγνλφο αζέηεζεο.
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Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην έσο € 100,0 εθαη.
χκβαζε:
Μεηαβίβαζε:
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Γηθαηνδνζία:

χκβαζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φξνπο
ηππηθνχο γηα ηελ Δπξσαγνξά Οκνιφγσλ
Κάζε Οκνινγηνχρνο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη ειεπζέξσο,
κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ Οκνινγηψλ ηνπ θαζψο θαη φια ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηφ
Διιεληθφ Γίθαην - Διιεληθά Γηθαζηήξηα

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

ρεηηθά κε ηηο εμαζθαιίζεηο ηνπ σο άλσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζεκεηψλνληαη επηπιένλ
ηα θαησηέξσ:
Ζ ειφληα (θαη θάζε ζπγαηξηθή ηεο) ππνρξενχηαη:


λα δηαηεξεί λφκηκν ηίηιν επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ παξέρεη
εμαζθαιίζεηο, λα δηαζθαιίδεη φηη ε αμία ησλ απνζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη
εμαζθάιηζε βάζεη ηεο ζχκβαζεο θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο9 αλά πάζα ζηηγκή δελ
ππνιείπεηαη ηεο αμίαο ησλ € 65 εθαη. θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ
απνζεκάησλ ππνιείπεηαη ησλ € 80,0 εθαη., λα δηαζθαιίδεη φηη ε αμία ησλ
απνζεκάησλ ζα επαλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 80,0 εθαη. εληφο έμη κελψλ, θαη



λα δηαζθαιίδεη φηη ε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ βάζεη ηεο ζχκβαζεο πιαζκαηηθνχ
ελερχξνπ επί εμνπιηζκνχ10 επί ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη εμαζθάιηζε αλά πάζα ζηηγκή
δελ ππνιείπεηαη ησλ € 4,9 εθαη.
Δπηπιένλ, ε ειφληα ππνρξενχηαη λα κελ πξνβαίλεη ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ σο άλσ Οκνινγηνχρσλ:



ζε θαηαβνιή κεξηζκάησλ, κε εμαίξεζε ηνπ ππνρξεσηηθψο θαηαβαιιφκελνπ θαηά ην
λφκν κεξίζκαηνο (παξάγξαθνο 2(β) ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 2190/1920, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.
148/1967), θαη



ζε επηζηξνθή ή κείσζε θεθαιαίνπ ή εμαγνξά κεηνρψλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ή ζε
είδνο.
Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην € 8,0 εθαη.
Δπσλπκία Δηαηξίαο:

ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.

Γηνξγαλσηήο:

Δθπξφζσπνο Οκνινγηνχρσλ:

Alpha Βank Α.Δ. θαη Eurobank Ergasias Α.Δ.
Alpha Βank (28%), Eurobank Ergasias Α.Δ. (13%), Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (14%), Σξάπεδα Πεηξαηψο (41%) θαη
ATTICA BANK Α.Σ.Δ (5%)
Alpha Βank Α.Δ.

Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ:

Alpha Βank Α.Δ.

Πνζφ:

Έσο € 8 εθαη.

εηξέο Οκνινγηψλ:

Μία

Δίδνο Οκνινγηψλ:

Απιέο ηζφπνζεο θνηλέο αλψλπκεο νκνινγίεο ζε θπζηθή κνξθή

Ολνκαζηηθή Αμία:

€ 1,00

Αξηζκφο Οκνινγηψλ:

8.000.000

Σηκή Δθδφζεσο:
Γηάξθεηα/Ζκεξνκελία Λήμεο ηνπ
Γαλείνπ:

100/100

πκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο*:

Πέληε (5) έηε

9Ζ ζχκβαζε θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο πξψηεο ηάμεσο ηνπ Ν. 2844/2000 επί ησλ απνζεκάησλ πνζνχ € 80,0 εθαη.,
ηα νπνία απνζέκαηα είλαη ζπλνιηθήο αμίαο θαηά ηελ 31.12.2014 ίζεο κε € 106 εθαη.
10

Ζ ζχκβαζε πιαζκαηηθνχ ελερχξνπ πξψηεο ηάμεσο ηνπ Ν. 2844/2000 επί ηνπ εμνπιηζκνχ πνζνχ € 5,0 εθαη., ν
νπνίνο εμνπιηζκφο είλαη ζπλνιηθήο αμίαο θαηά ηελ 31.12.2014 ίζεο κε € 5,5 εθαη.
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Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην € 8,0 εθαη.
Μέγηζηνο Αξηζκφο Δθηακηεχζεσλ:

Μία

Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ:

Δμάκελε
Κπκαηλφκελν, θαζνξηδφκελν ζε πνζνζηφ ίζν κε ην εθάζηνηε
EURIBOR (αλάινγα κε ηελ πεξίνδν Δθηνθηζκνχ), πιένλ
αξρηθνχ πεξηζσξίνπ
Δθφζνλ α) δελ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο αζέηεζεο, β) ην
11
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο έρεη πξνζθνκηζηεί ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηνπ δάλεηνπ θαη γ) ν δείθηεο θαζαξψλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνο EBITDA είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 5,0
ηφηε ην πεξηζψξην πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξψηε εκέξα
ηεο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ πνπ έπεηαη ηεο ππνβνιήο ηνπ σο άλσ
πηζηνπνηεηηθνχ ζα δηακνξθψλεηαη ζε εηήζηα βάζε ζε 3,50%.
Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη
κέρξη έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ηνπ Γαλείνπ
Απνπιεξσκή πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ

Δπηηφθην:

Πεξηζψξην:

Πεξίνδνο Γηαζεζηκφηεηαο ηνπ
Γαλείνπ:
θνπφο Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ

Δμαζθαιίζεηο

χκβαζε:
Μεηαβίβαζε:
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Γηθαηνδνζία:

Δλερπξίαζε απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο απφ ζχκβαζε δηαρείξηζεο
πνπ έρεη ή ζα ζπλάςεη κε ηελ ABC Factors πνπ αθνξά
ηηκνιφγηα, επηηαγέο πειαηείαο θαη ινηπά ξεπζηνπνηήζηκα
ζηνηρεία Ζ ABC Factors ζα πηζηψλεη ηα εηζπξαηηφκελα πνζά ζε
ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο ηεξνχκελν ζηελ Alpha Bank,
ελερπξηαζκέλν ππέξ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ηξαπεδψλ ν
«Δλερπξαζκέλνο Λνγαξηαζκφο». Ζ Δηαηξία ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη φηη αλά πάζα ζηηγκή ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ
12
απνδεθηψλ απαηηήζεσλ
επί ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη
εμαζθάιηζε δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο ελερχξνπ επί απαηηήζεσλ
factoring, θαη ηνπ ππνινίπνπ ηνπ Δλερπξαζκέλνπ Λνγαξηαζκνχ
δελ ππνιείπεηαη ηνπ 110% ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ ηνπ ελ ιφγσ
θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.
χκβαζε Γαλείνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φξνπο ηππηθνχο γηα
ηελ Δπξσαγνξά Οκνιφγσλ
Κάζε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη, κέξνο ή ην
ζχλνιν ηεο πκκεηνρήο ηεο θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
απνξξένπλ απφ ην Γάλεην
Διιεληθφ Γίθαην - Διιεληθά Γηθαζηήξηα

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην έσο € 2,0 εθαη.
Δπσλπκία Δηαηξίαο:

ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.

Γηνξγαλσηήο:

Δθπξφζσπνο Οκνινγηνχρσλ:

Alpha Βank Α.Δ. θαη Eurobank Ergasias Α.Δ.
Alpha Βank (28%), Eurobank Ergasias Α.Δ. (13%), Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (14%), Σξάπεδα Πεηξαηψο (41%) θαη
ATTICA BANK Α.Σ.Δ (5%).
Alpha Βank Α.Δ.

Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ:

Alpha Βank Α.Δ.

Πνζφ:

Έσο € 2 εθαη.

πκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο*:

11

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο, ε ειφληα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ
Δθπξφζσπν Οκνινγηνχρσλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε
θαζαξψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο EBITDA ((Κέξδε Πξν Σφθσλ Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ)» ζεκαίλεη γηα θάζε
Πεξίνδν Τπνινγηζκνχ: (I) Σα Καζαξά Κέξδε, (II) αθνχ εμαηξεζνχλ (ζην κέηξν πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζηα Καζαξά
Κέξδε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ): (i) φια ηα πνζά θφξσλ, απνκεηψζεσλ θαη απνζβέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εμφδσλ, δεκηψλ απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη δεκηψλ απφ απνηίκεζε
θηλεηψλ αμηψλ, (ii) έθηαθηεο δεκηέο θαη έμνδα, έθηαθηα έζνδα θαη έθηαθηα θέξδε, ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, θέξδε
απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη θέξδε απφ απνηίκεζε θηλεηψλ αμηψλ θαη,
(iii) νπνηεζδήπνηε επηπηψζεηο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ Απνζεκάησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην Ηζρχνλ
Λνγηζηηθφ Πξφηππν 41) θαη δήισζε ηεο ειφληα φηη δελ έρεη επέιζεη γεγνλφο αζέηεζεο.
12

Δθρσξνχκελεο απαηηήζεηο factoring ησλ νπνίσλ ε είζπξαμε ζα γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 8 εθαη. απφ ηελ ABC Factors A.E.
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Κνηλό Οκνινγηαθό Γάλεην έσο € 2,0 εθαη.
εηξέο Οκνινγηψλ:

Μία

Δίδνο Οκνινγηψλ:

Απιέο ηζφπνζεο θνηλέο αλψλπκεο νκνινγίεο ζε θπζηθή κνξθή

Ολνκαζηηθή Αμία:

€ 1,00

Αξηζκφο Οκνινγηψλ:

2.000.000

Σηκή Δθδφζεσο:
Γηάξθεηα/Ζκεξνκελία Λήμεο ηνπ
Γαλείνπ:
Μέγηζηνο Αξηζκφο Δθηακηεχζεσλ:

100/100

Πεξίνδνο Δθηνθηζκνχ:

Δμάκελε
Κπκαηλφκελν, θαζνξηδφκελν ζε πνζνζηφ ίζν κε ην εθάζηνηε
EURIBOR, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη γηα ηελ εθάζηνηε πεξίνδν
εθηνθηζκνχ, πιένλ αξρηθνχ πεξηζσξίνπ
Δθφζνλ α) δελ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο αζέηεζεο, β) ην
13
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο έρεη πξνζθνκηζηεί ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηνπ δάλεηνπ θαη γ) ν δείθηεο θαζαξψλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνο EBITDA είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 5,0
ηφηε ην πεξηζψξην πνπ ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξψηε εκέξα
ηεο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ πνπ έπεηαη ηεο ππνβνιήο ηνπ σο άλσ
πηζηνπνηεηηθνχ ζα δηακνξθψλεηαη ζε εηήζηα βάζε ζε 3,50%.
Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη
κέρξη έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ηνπ Γαλείνπ
Δλερπξίαζε/Δθρψξεζε
απαηηήζεσλ ηεο
Δηαηξίαο πνπ
απνξξένπλ απφ Φ.Π.Α. Ζ Δηαηξία ζα πηζηψλεη ηα εηζπξαηηφκελα
πνζά ζε ζρέζε κε ηηο εθρσξνχκελεο απαηηήζεηο ΦΠΑ ζε
ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζηελ Alpha Bank, ελερπξηαζκέλν ππέξ
ησλ
ζπκκεηερνπζψλ
ηξαπεδψλ
ν
«Δλερπξαζκέλνο
Λνγαξηαζκφο». Ζ Δηαηξία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη αλά
πάζα ζηηγκή ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ νξηζηηθά βεβαησκέλσλ
απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο εθρσξνπκέλσλ
απαηηήζεσλ ΦΠΑ, θαη ηνπ ππνινίπνπ ηνπ Δλερπξαζκέλνπ
Λνγαξηαζκνχ δελ ππνιείπεηαη ηνπ 110% ηνπ αλεμφθιεηνπ
πνζνχ ηνπ ελ ιφγσ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.
Απνπιεξσκή πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ
χκβαζε Γαλείνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φξνπο ηππηθνχο γηα
ηελ Δπξσαγνξά Οκνιφγσλ
Κάζε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη, κέξνο ή ην
ζχλνιν ηεο πκκεηνρήο ηεο θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
απνξξένπλ απφ ην Γάλεην
Διιεληθφ Γίθαην - Διιεληθά Γηθαζηήξηα

Δπηηφθην:

Πεξηζψξην:

Πεξίνδνο Γηαζεζηκφηεηαο ηνπ
Γαλείνπ:

Δμαζθαιίζεηο

θνπφο Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ
χκβαζε:
Μεηαβίβαζε:
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Γηθαηνδνζία:

Πέληε (5) έηε
Μία

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

ρεηηθά κε ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ σο άλσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο € 8,0 εθαη. θαη
€ 2,0 εθαη. αληίζηνηρα, ζεκεηψλνληαη επηπιένλ ηα θαησηέξσ:

13

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο, ε ειφληα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ
Δθπξφζσπν Οκνινγηνχρσλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε
θαζαξψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο EBITDA ((Κέξδε Πξν Σφθσλ Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ)» ζεκαίλεη γηα θάζε
Πεξίνδν Τπνινγηζκνχ: (I) Σα Καζαξά Κέξδε, (II) αθνχ εμαηξεζνχλ (ζην κέηξν πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζηα Καζαξά
Κέξδε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ): (i) φια ηα πνζά θφξσλ, απνκεηψζεσλ θαη απνζβέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εμφδσλ, δεκηψλ απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη δεκηψλ απφ απνηίκεζε
θηλεηψλ αμηψλ, (ii) έθηαθηεο δεκηέο θαη έμνδα, έθηαθηα έζνδα θαη έθηαθηα θέξδε, ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, θέξδε
απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη θέξδε απφ απνηίκεζε θηλεηψλ αμηψλ θαη,
(iii) νπνηεζδήπνηε επηπηψζεηο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ Απνζεκάησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην Ηζρχνλ
Λνγηζηηθφ Πξφηππν 41)θαη δήισζε ηεο ειφληα φηη δελ έρεη επέιζεη γεγνλφο αζέηεζεο.
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Ζ ειφληα (θαη θάζε ζπγαηξηθή ηεο) ππνρξενχηαη:
 λα ζπζηήζεη λνκφηππα ηηο εμαζθαιίζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί έγθπξεο, θαη
 λα δηαηεξεί λφκηκν ηίηιν επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ παξέρεη
εμαζθαιίζεηο.
Γεγνλφηα Αζέηεζεο
Οπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ γεγνλφηα ζα απνηειεί γεγνλφο αζέηεζεο ησλ σο
άλσ ηξηψλ θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ:
 Δάλ ε ειφληα δελ θαηαβάιεη εκπξνζέζκσο, πξνζεθφλησο θαη νινζρεξψο
νπνηνδήπνηε ιεμηπξφζεζκν πνζφ πιεξσηέν θαηά ηνπο φξνπο ησλ νκνινγηαθψλ
δαλείσλ.
 Δάλ ε Δηαηξία παξαβεί άιινπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.
 Δάλ ε ειφληα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ γηα άιιν ζθνπφ.
 Δάλ νπνηαδήπνηε εγγπνδνηηθή δήισζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ Δηαηξία είλαη αλαιεζήο
ή αλαθξηβήο θαηά ην ρξφλν πνπ ε ελ ιφγσ δήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε.
 Δάλ νη ειεγθηέο ηεο ειφληα δηαηππψζνπλ νπζηψδε παξαηήξεζε ή επηθχιαμε επί
ησλ εηήζησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
 Δάλ ε ειφληα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαηά παξάβαζε ησλ
ζπκθσλεζέλησλ φξσλ ή άιισλ δηαλνκψλ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε
ελφηεηα 3.13 «Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
 Δάλ δελ ζπζηαζνχλ, εγθχξσο, νη εμαζθαιίζεηο εληφο ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα νκνινγηαθά δάλεηα θαη θαηά ηνπο φξνπο απηψλ.
 Δάλ ε Δηαηξία παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην Λνγαξηαζκφ
ελερχξνπ.
 Δάλ ε Δηαηξία αιιάμεη κνξθή θαη ιεηηνπξγία.
 Δάλ ε Δηαηξία θαηαζηεί αθεξέγγπα ή ππαρζεί ζε πησρεπηηθέο ή ζπλαθείο
δηαδηθαζίεο.
 Δάλ επηζπεπζζεί δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν επί ηνπ νπνίνπ έρεη ζπζηαζεί θάπνηα απφ ηηο εμαζθαιίζεηο.
 Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο ή πεξίζηαζε, ε νπνία δχλαηαη λα επηθέξεη
Οπζηψδε Γπζκελή Μεηαβνιή (φπσο νξίδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο Οκνινγηαθψλ
Γαλείσλ).
 Δάλ ζπκβεί νπνηαδήπνηε κεηαβνιή λφκνπ ή θαλνληζηηθήο θχζεο δηάηαμεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο), ε νπνία αλακέλεηαη λα
έρεη Οπζηψδε Γπζκελή Μεηαβνιή (φπσο νξίδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο Οκνινγηαθψλ
Γαλείσλ).
ε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφηνο αζέηεζεο θαη γηα φζν δηάζηεκα απηφ δελ έρεη
ζεξαπεπηεί, ν Δθπξφζσπνο ησλ σο άλσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ κπνξεί λα
θαηαγγείιεη ην δάλεην θαη λα δειψζεη φηη ε, θαηά ην ρξφλν εθείλν, αλεμφθιεηε αμία
ησλ Οκνινγηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο θαζίζηαηαη ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη
απαηηεηφ πξηλ ηελ ηαθηή ιήμε ηνπ.
3.6.4.2 Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα / Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε
Ο κηινο ρξεζηκνπνηνχζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα λα αληηζηαζκίζεη
κεξηθψο ηηο επηπηψζεηο απφ ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ζ ππνρξέσζε γηα
ηνλ κηιν απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ αθνξνχλ
αληηζηάζκηζε επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014,
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αλέξρεηαη ζε € 1.037 ρηι., πνζφ ην νπνίν αλαηαμηλνκήζεθε ζηα Οκνινγηαθά Γάλεηα,
θαζφηη πεξηιήθζεθε ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία δελ
ρξεζηκνπνηεί πιένλ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ο κηινο δηαηεξεί
ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αθηλήησλ, νη
νπνίεο ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο θαη ην 2024. Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο
πιεξσκέο ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αθηλήησλ,
βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, είραλ θαηά ηελ 31.12 ησλ
ρξήζεσλ 2013 θαη 2014 σο αθνινχζσο:
Γεζκεύζεηο από Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο
(€ '000)*
Δληφο 1 έηνπο
Μεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
ύλνιν

2013
435
481
21
937

2014
620
1.220
350
2.189

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή
Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

3.6.4.3 Λνηπέο πκβάζεηο
Ο κηινο ζπλάπηεη, επίζεο, εκπνξηθέο ζπκβάζεηο κηθξήο δηάξθεηαο (πεξίπνπ 10-12
κελψλ) γηα ηε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ παξαγσγή (φπσο πγξφ νμπγφλν θαη
πεηξέιαην), θαζψο θαη ζπκβάζεηο logistics-δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ
ηνπ.
3.6.4.4 πκθσλία εμπγίαλζεο κεηαμύ ηεο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ.
θαη ησλ πηζησηώλ ηεο θαη ηεο Δηαηξίαο
Σελ 30.04.2015, ε Δηαηξία ππέγξαςε, σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιινκέλε, ζπκθσλία
εμπγίαλζεο (εθεμήο «πκθσλία Δμπγίαλζεο» ή «πκθσλία») κεηαμχ ηεο ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. (εθεμήο «ΓΗΑ») θαη κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ηεο
ΓΗΑ, ήηνη ηηο ηξάπεδεο EFG Eurobank Ergasias, ALPHA BANK, ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
θαη Σξάπεδα Πεηξαηψο (εθεμήο «Γαλείζηξηεο Σξάπεδεο»), ηελ Eurobank Ergasias
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Αλψλπκε Δηαηξία, ηε κέηνρν ηεο ΓΗΑ Linnaeus Capital
Partners BV θαη ηελ BIOMAR HELLENIC Α.Β.Δ.Δ.Η. εηαηξία πξνκεζεπηή ηεο ΓΗΑ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ
99 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (εθεμήο «ΠηΚ») (Ν.3588/2007) θαη, πην
ζπγθεθξηκέλα, ηνπ άξζξνπ 106β ΠηΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 106ζ ηνπ ίδηνπ
λφκνπ.
Ζ πκθσλία πξνβιέπεη ηε κεηαβίβαζε ζηελ Δηαηξία ηεο επηρείξεζεο ηεο ΓΗΑ σο
εηζθνξά ζε είδνο, φπσο νξίδεη εηδηθφηεξα ην άξζξν 106ζ ΠηΚ, θαη εηδηθφηεξα ηε
κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνζνχ € 69 εθαη. πεξίπνπ θαη ηκήκαηνο
ηνπ παζεηηθνχ πνζνχ € 29,6 εθαη. ην νπνίν ζε επίπεδν νκίινπ αλέξρεηαη ζε € 48
εθαη. εκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πνζά πξνζδηνξίζηεθαλ κε
εκεξνκελία 31.01.2015. ην πιαίζην απηφ, ε ελ ιφγσ κεηαβίβαζε πεξηιακβάλεη:
α) ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΓΗΑ (ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζε θηίξηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζπζθεπαζηήξηα, ηρζπνγελλεηηθνί
ζηαζκνί θαη θηίξηα ππνζηήξημεο παξαγσγήο ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο, νηθφπεδα,
κεραλήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, κεραλήκαηα ζπζθεπαζίαο,
θισβνχο θαη δίρηπα, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζκηθφ θαη
άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ, ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο:
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΗΥΘΤΧΝ (δ.η.
ΠΑΡΦΗ Α.Δ.), ΚΛΔΗΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ-ΗΥΘΤΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ΝΗΜΟ Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ, βηνινγηθά απνζέκαηα, απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ, θαηαζέζεηο, ινηπά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ),
β) ην ηκήκα ηνπ παζεηηθνχ πνπ αθνξά ζε κέξνο ππνρξεψζεσλ απφ ηξαπεδηθά
δάλεηα, απφ ινηπνχο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο ηεο ΓΗΑ, ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ
ζε Γεκφζην θαη εξγαδνκέλνπο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ
ζπγαηξηθψλ ηνπ νκίινπ ΓΗΑ.
γ) ηελ αλάιεςε ησλ εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο ΓΗΑ, φπσο απηέο έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί θαη θαηαγξαθεί ζηε πκθσλία, ηελ απφθηεζε, κέζσ κεηαβίβαζεο ηεο
θπξηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ, ησλ ζεκάησλ, ησλ νλνκάησλ ρψξνπ, θαη ελ γέλεη
φισλ ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηεο ΓΗΑ (ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία δελ
απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ην ηζνδχγην ηεο ΓΗΑ), θαη ηελ
αλάιεςε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΗΑ, νη νπνίνη αξηζκνχλ ζε 370 άηνκα
πεξίπνπ ζε επίπεδν νκίινπ.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηα ππφ α) θαη β) ζηνηρεία ηα νξηζηηθά πνζά ηεο κεηαβίβαζεο ζα
πξνζδηνξηζζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ηζνδχγην ηεο ΓΗΑ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ 07.10.2015 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πκθσλίαο.
Ζ αλσηέξσ ζπλαιιαγή ζα νινθιεξσζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ειφληα θαηά ην πνζφ ησλ € 12,4 εθαη. κε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο
ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ππέξ ηεο ΓΗΑ θαη έθδνζε 41.261.980 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 αλά κεηνρή. Γεδνκέλνπ φηη ε
πκθσλία πξνβιέπεη φηη 81,95% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΓΗΑ δελ ζα
κεηαβηβαζηεί ζηελ Δηαηξία, νη ελ ιφγσ λέεο κεηνρέο ζα αλαιεθζνχλ απφ ηε ΓΗΑ κε
ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηεο.
ζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο ζπλαιιαγήο, εθφζνλ ε ζπκθσλία εγθξηζεί
θαη επηθπξσζεί θαη αλεμαξηήησο απφ ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ αξηζκνχ λέσλ θνηλψλ
κεηνρψλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΓΠΥΠ 3. πγθεθξηκέλα,
νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ απνθηψληαη θαη ηνπ εχινγνπ ηηκήκαηνο απφθηεζεο (ήηνη 41.261.980
κεηνρέο επί ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο
ηεο πκθσλίαο) ζα αλαγλσξηζηεί είηε σο ππεξαμία απφθηεζεο ζην ελεξγεηηθφ είηε
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (negative goodwill).
Δληνχηνηο, επηζεκαίλεηαη φηη ε πκθσλία Δμπγίαλζεο δελ είλαη δεζκεπηηθή, αθνχ ηειεί
ππφ φξνπο θαη αλαβιεηηθέο αηξέζεηο θαη κφλν κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ απηψλ
μεθηλά ε επελέξγεηά ηεο. Οη θπξηφηεξεο αλαβιεηηθέο αηξέζεηο θαη φξνη έρνπλ σο
αθνινχζσο:
1. Λήςε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΓΗΑ.
2. Λήςε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ
κεηφρσλ ππέξ ηεο ΓΗΑ, κέρξη ηηο 30.06.2015 ή ζε κεη’ αλαβνιή Γεληθή
πλέιεπζε.
3. Λήςε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαδνρή κέξνπο
ηνπ παζεηηθνχ ηεο ΓΗΑ, κέρξη ηηο 30.06.2015 ή ζε κεη’ αλαβνιή Γεληθή
πλέιεπζε.
4. Οινθιήξσζε ηεο ππφ ζηνηρείν (2) επηθείκελεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξίαο.
5. Δπηθχξσζε ηεο πκθσλίαο απφ ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (εθεμήο ην
«Γηθαζηήξην»).
6. Δμεχξεζε δεχηεξνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα ηρζπνηξνθψλ κε πεληάκελε
πίζησζε θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο έσο ηελ εκεξνκελία ζπδήηεζεο ελψπηνλ ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο, ε νπνία απνηειεί παξαδνρή ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
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7. Γεκνζίεπζε κέρξη ηηο 30.06.2015 α) ειεγκέλσλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ηνπ
Οκίινπ ΓΗΑ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο ΓΗΑ γηα
ην έηνο 2014, θαη β) ε παξνρή βεβαίσζεο απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ηνπ Οκίινπ
ΓΗΑ πξνο ηα ζπκβαιιφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο φηη δελ πθίζηαληαη νπζηψδεηο απνθιίζεηο
κεηαμχ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Οκίινπ κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ
2014 θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο (31.01.2015) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο.
8. Μεηαβίβαζε απφ ηε ΓΗΑ, εληφο κελφο απφ ηελ πιήξσζε ησλ αηξέζεσλ (1)-(4),
ησλ λενεθδνζεηζψλ κεηνρψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πηζησηέο ηεο.
ρεηηθά κε ηελ αίξεζε ππφ (5) ζεκεηψλεηαη φηη ην Γηθαζηήξην, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο
αίηεζεο γηα ηελ επηθχξσζε ή κε ηεο πκθσλία Δμπγίαλζεο πνπ νξίζηεθε ζηηο
07.10.2015, ζα εμεηάζεη εάλ ζπληξέρνπλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 106δ ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζα πξέπεη λα πηζαλνινγήζεη,
κεηαμχ άιισλ, φηη θαηφπηλ ηεο επηθχξσζεο ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο ε επηρείξεζε
ζα θαηαζηεί βηψζηκε, θαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ δελ παξαβιάπηεηαη
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 2. Δπνκέλσο, ν Γηθαζηήο, γηα λα ζρεκαηίζεη
δηθαληθή θξίζε θαη λα απνθαζίζεη πεξί ησλ αλσηέξσ, δελ αξθείηαη ζε έλα απιφ
έιεγρν ηππηθψλ ζηνηρείσλ, ηνπλαληίνλ, θαιείηαη λα εξκελεχζεη θαη λα εθηηκήζεη ζεηξά
γεγνλφησλ, φπσο απαηηεί ε θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, αιιά θαη λα
ζηαζκίζεη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ θαη θαηφπηλ ηνχηνπ λα πηζαλνινγήζεη επί ηεο νπζίαο
ηελ χπαξμε ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηθχξσζεο. πλεπψο, νπδείο δχλαηαη λα
πξνδηθάζεη ηελ απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί απφ ην δηθάζαλ Γηθαζηήξην θαη, επνκέλσο,
ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη δε δεκηνπξγείηαη ε εχινγε βεβαηφηεηα πεξί ηεο
νινθιήξσζεο ηεο πκθσλίαο Δμπγίαλζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 211/2007
ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, κε ζπλέπεηα λα κελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
γηα ζχληαμε proforma νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη α) νη αηξέζεηο ππφ (1)-(3) θαη ππφ (4) ζα πξέπεη λα
πιεξσζνχλ ην πνιχ εληφο κελφο θαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ, αληίζηνηρα,
απφ ηελ επηθχξσζε ηεο πκθσλίαο, θαη β) ε πκθσλία ηειεί θαη ππφ ηελ έγθξηζε ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε νπνία απνηειεί ξπζκηζηηθή αξρή.
3.6.4.5 ύκβαζε πώιεζεο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ AEGEAN SU
URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. (πξώελ Fjord Marin
Turkey)
Σελ 30.03.2013, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ αλεχξεζε
ππνςήθηνπ αγνξαζηή γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ AEGEAN SU ÜRÜNLERI
ÜRETIM SANAYI VE TICARET. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο θαη
θαηά ζπλέπεηα ε αδπλακία γηα αγνξά λέσλ ηξνθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο
πψιεζε, ε κε αλαλέσζε ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε αδπλακία λα ηθαλνπνηήζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ζε βαζηθνχο πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο πηζησηέο, δεκηνχξγεζε έλα
αξλεηηθφ θαη κε αλαζηξέςηκν γηα ηελ εηαηξία πεξηβάιινλ. Οη πηζησηέο πξνέβεζαλ ζε
λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο κέζσ ηεο θαηάζρεζεο ησλ
βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πάγηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ
θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα κπνξέζεη είηε λα έρεη πξφζβαζε ζε
ξεπζηφηεηα είηε λα ζπκβηβαζηεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη
λα αλαπηχμεη ηα απνζέκαηά ηεο. Κάζε πξνζπάζεηα θαηέζηε αηειέζθνξε θαη, σο εθ
ηνχηνπ, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ απνθάζηζε λα κε ρξεκαηνδνηήζεη ην θεθάιαην
θίλεζεο ηεο AEGEAN A.S. κε αβέβαηα κειινληηθά ηειηθά απνηειέζκαηα θαη πξνέβε
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ζηε ζχλαςε ηειηθνχ14 ζπκθσλεηηθνχ πψιεζεο ηελ 29.08.2013 κε ηελ Pierce
Investments Ltd. Σν ηειηθφ ηίκεκα, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο,
ζπκθσλήζεθε ζην πνζφ ησλ € 90 ρηι.(πνζφ ίζν κε ην ππφινηπν ηεο αμίαο ηεο
ζπκκεηνρήο κεηά ηελ απνκείσζή ηεο ζε εχινγε αμία ηεο ρξήζεο 2013).
3.6.4.6 πκθσλία Μεηόρσλ ηεο ΠΔΡΔΤ
Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο ΠΔΡΔΤ, ήηνη ηεο WISE MANAGEMENT S.A.,
ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ θ. Γ. Αληχπα έρεη ππνγξαθεί ε απφ 18.07.2007 ζπκθσλία
κεηφρσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία παξαηίζεληαη
ζηελ ελφηεηα 3.9.1 «ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ.» ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
3.6.5

Δπελδύζεηο

3.6.5.1 Δπελδύζεηο ρξήζεσλ 2013-2014
Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηηο ρξήζεηο 2013
– 2014 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
(πνζά ζε € ρηι.)
Κηίξηα
Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε *
ύλνιν

2013
12
1.211
129
86
18
1.457

2014
54
1.254
286
70
30
1.695

ύλνιν
67
2.465
4.151
156
48
3.151

*Αθνξά αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηεο θάζε ρξήζεο (πξνζζήθεο) ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πνζά ησλ κεηαθνξψλ απφ ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ ζηηο επελδχζεηο ζε ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. ρεηηθά κε ηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε ηεο ρξήζεο
2014 ζεκεηψλεηαη φηη πεξηιακβάλνπλ: θαηαζθεπή πισηήο εμέδξαο ζηηο Δρηλάδεο λήζνπο (€ 12 ρηι.), ρεξζαίαο
εγθαηάζηαζεο ζηνλ ξκν ειφληα (€ 11,5 ρηι.), κεραληζκνχ αλχςσζεο δεμακελψλ κεηαθνξάο ηρζχσλ ζην
ζπζθεπαζηήξην ηεο Απηδηάο (€ 4,5 ρηι.) θ.ιπ.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Ο κηινο πινπνίεζε επελδχζεηο χςνπο € 1.695 ρηι. θαηά ηε ρξήζε 2014 θαη χςνπο €
1.457 ρηι. θαηά ηε ρξήζε 2013 κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο
παξαγσγήο ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ο λένο εμνπιηζκφο
αθνξά θπξίσο επελδχζεηο ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο ηρζχσλ φπσο ηρζπνθισβνχο,
δίρηπα κεραλήκαηα, ηαΐζκαηνο θ.ιπ. ην ελ ιφγσ πνζφ, ηε ρξήζε 2013,
πεξηιακβάλεηαη θαη ε αγνξά παγίσλ χςνπο € 160 ρηι. απφ ηε ζπγγελή εηαηξία ηνπ
Οκίινπ Κνηλνπξαμία Καιχκλνπ. Δπίζεο ν κηινο πξνέβε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε
πεξίνδν:
 ε πξνζζήθεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο € 12 ρηι. θαηά ηε ρξήζε
2013, νη νπνίεο αθνξνχζαλ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ζηελ Κάιπκλν.
 ε επέλδπζε χςνπο € 10 ρηι. θαηά ηε ρξήζε 2013 ζηε λενζχζηαηε εηαηξία
ΘΔΠΡΧΣΧΝ Π.Ο.Α.Τ. Α.Δ. θαη € 2 ρηι. θαηά ηε ρξήζε 2014 ζηελ επίζεο
λενζχζηαηε ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΤΓΑΣ. ΔΥΗΝΑΓΧΝ & ΑΗΣΝΗΑ Π.Ο.Α.Τ. Α.Δ. Οη
ελ ιφγσ επελδχζεηο κεηαθέξζεθαλ ζηηο επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε.

14

Σελ 30.04.2013 ε Δηαηξία πξνέβε ζηε ζχλαςε πξνζπκθψλνπ γηα ηελ πψιεζε ηεο Aegean A.S. κε ηελ
Pierce Investments Ltd.
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3.6.5.2 Δπελδύζεηο θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε – Δπελδύζεηο πνπ βξίζθνληαη
ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο - Μειινληηθέο επελδύζεηο
Απφ ηελ 31.12.2014 θαη κεηά ν κηινο έρεη πξνβεί ζε επελδχζεηο πεξίπνπ πνζνχ €
1.695 ρηι. θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληηθαηάζηαζεο δηρηπψλ πνζνχ € 866 ρηι., ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πισηψλ κέζσλ
πνζνχ € 160 ρηι. θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνζνχ πεξίπνπ € 310 ρηι. Οη ελ ιφγσ
επελδχζεηο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ νη επελδχζεηο νη νπνίεο
βξίζθνληαη ζην ζηάδην πινπνίεζεο αλέξρνληαη ζε πνζφ € 91 ρηι. θαη αθνξνχλ ηελ
αλαθαηαζθεπή ηνπ πζθεπαζηεξίνπ ηεο αγηάδαο.
Γελ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ
επελδχζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην κέιινλ θαη γηα ηηο νπνίεο ηα
δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο Δηαηξίαο λα έρνπλ αλαιάβεη ηζρπξέο δεζκεχζεηο.
3.6.6

Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο

Ζ Δηαηξία δειψλεη φηη δελ ππήξμαλ, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δψδεθα κελψλ πνπ
πξνεγείηαη απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δηνηθεηηθέο,
δηθαζηηθέο ή δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθθξεκνχλ
ή πνπ ελδέρεηαη λα θηλεζνχλ ελαληίνλ ηεο Δηαηξίαο ή/θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ θαη
έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο, νη νπνίεο λα είραλ πξνζθάησο (θαηά ηελ
πξναλαθεξφκελε πεξίνδν) ή λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ.
3.7 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Σάζεηο
Σν 2015, νη ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα ζην ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηφζν ησλ πειαηψλ φζν θαη ησλ
πξνκεζεπηψλ ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ, ην «πάγσκα» ησλ επελδχζεσλ θαη ε
ζηαζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα έρεη ήδε
δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε αληαγσληζηέο ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ζηελ
Σνπξθία, νη νπνίνη δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Ρσζία.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ Δπξψπε
γεληθφηεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερηδφκελε έιιεηςε αιηεπκάησλ απφ ηηο
ζάιαζζεο, παξέρεη ζηνλ κηιν, ν νπνίνο ζεκεηψλεηαη φηη έρεη εμαγσγηθφ ραξαθηήξα,
επθαηξίεο πξφζβαζεο θαη ζε λέεο αγνξέο κε εκπνξηθή δπλακηθή, φπσο ε Γεξκαλία
θαη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ηηο ελ ιφγσ αγνξέο, ήδε ην 2015, ν κηινο
πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο γηα θαιχηεξε εκπνξηθή δηείζδπζε, δηαηεξψληαο ηελ πιήξε
απνξξνθεηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο.
ην πιαίζην απηφ, ην 2014 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε αμία θαη φγθν
θαηά 4,6% θαη 1%, αληίζηνηρα, ελψ ήδε θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015
παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζε φιε ηε ρξήζε ηνπ
2015. Ζ αχμεζε απηή είλαη ζπλέπεηα ηεο εληνλφηεξεο δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη ζηελ πξνζθνξά απφ ιηγφηεξνπο παξαγσγνχο δηαζέζηκσλ
πνζνηήησλ ζηελ αγνξά ηεο Δπξψπεο. Γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα, νη δηαζέζηκεο
πνζφηεηεο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα ή θαη ρακειφηεξα, αιιά ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο
θξίζεο ζηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, νη εηαηξίεο κε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ή θαη αχμεζεο
ηεο παξαγσγήο, φπσο ε ειφληα, κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ζηελ αγνξά αμηφπηζηα
κεγαιχηεξα κεξίδηα.
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Αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηηκψλ πψιεζεο, ην 2014 ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ ηηκψλ
πψιεζεο ηρζχσλ ζην επίπεδν ηνπ 11% κε παξάιιειε αχμεζε ησλ πσινχκελσλ
πνζνηήησλ ηρζχσλ θαηά 1%. Οη ηηκέο πψιεζεο ζηελ έλαξμε ηνπ 2015 είλαη απφ ηηο
πςειφηεξεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε εθηίκεζε είλαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε
πςειά επίπεδα θαη γηα φιν ην 2015. ηελ εθηίκεζε απηή ζπλεπηθνπξεί ην γεγνλφο φηη,
απφ ην 2014, μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ
θιάδνπ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ απφ εηαηξίεο-παξαγσγνχο πνπ έρνπλ
εμπγηαλζεί ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Σν θφζηνο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηα θφζηε ηνπ Οκίινπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη
κεησκέλα ην έηνο 2015, σο απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο θφζηνπο πνπ
εθαξκφδεηαη ζηνλ κηιν. Ήδε απφ ην 2012, εθαξκφδεηαη έλα λέν κνληέιν
ηνπνζεηήζεσλ γφλνπ θαη αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο κε ζηφρν ην θαιχηεξν
θνζηνινγηθφ πξνθίι κε ηε κέγηζηε δπλαηή παξαγσγηθή απφδνζε. Σα απνηειέζκαηα
είλαη ήδε νξαηά απφ ην 2014, θαζφηη ν θχθινο παξαγσγήο ησλ ηρζχσλ είλαη πεξίπνπ
2 ρξφληα. Ζ βειηίσζε ζην θνζηνινγηθφ πξνθίι ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2015, αθνχ ηα
παξαγσγηθά δεδνκέλα ηεο ρξνληάο πνπ έθιεηζε επεξεάδνπλ ην θνζηνινγηθφ πξνθίι
ηεο επφκελεο ρξνληάο, ιφγσ ησλ απνζεκάησλ ζε εμέιημε πνπ κεηαθέξνληαη.
Δπίζεο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ην 2015
ζα θηλεζεί πησηηθά, σο απνηέιεζκα ηεο νινθιεξσζείζαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κέζσ ηεο έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ηεο
θεθαιαηνπνίεζεο κέξνπο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δαλείσλ ηεο
Δηαηξίαο ε νπνία έρεη ήδε νινθιεξσζεί, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΔΗΓΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ
δαλεηζκνχ ηεο κε ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη
ζεκαληηθή επίπησζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ Οκίινπ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ ηεο ΠΔΡΔΤ βιέπε
ελφηεηα 4.1.1 «Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη πλνιηθφ Καζαξφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ
Υξένο ηελ 31.12.2014» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Kαηά ηελ 31.12.2014, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο εκθαλίζηεθαλ κηθξφηεξα ηνπ 1/2
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη, ζπλεπψο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ην πιαίζην απηφ, θαη πξνο ζεξαπεία ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ε
Γηνίθεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη πινπνηεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε
ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ελ γέλεη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. ηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο πεξηιακβάλνληαη:

Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εληφο ηνπ 2014, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη
επηκήθπλζε ηνπ δαλεηζκνχ.
 Δθαξκνγή θαη πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ. ην
πιαίζην απηφ, παξαθνινπζείηαη ζηελά ε απνδνηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Οκίινπ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδειερψλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ θαη ζπρλά
πηνζεηνχληαη κέηξα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.
 Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
απφδνζεο, κε βαζηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο
ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζεκεηψλεηαη φηη, ηελ 30.04.2015, ε Δηαηξία ππέγξαςε, σο εθ
ηξίηνπ ζπκβαιινκέλε, πκθσλία Δμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο,
ε επελέξγεηα ηεο νπνίαο μεθηλά κεηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ αλαβιεηηθψλ
αηξέζεσλ θαη φξσλ (βι. ελφηεηα 3.6.4.4 «πκθσλία εμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ πηζησηψλ ηεο θαη ηεο Δηαηξίαο» ηνπ
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παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη, εθφζνλ ε ελ ιφγσ
ζπλαιιαγή νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα έρεη
σο απνηέιεζκα γηα ην 2015: α) ηελ αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ, ηνπ πάγηνπ
ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ ελζσκάησζε
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ινηπψλ πξνκεζεπηψλ-πηζησηψλ αιιά θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην, θαη β) ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ ζα απμεζεί
ζεκαληηθά, ελψ εθηηκάηαη φηη ν λένο κηινο ειφληα ζα έρεη απμεκέλε δπλακηθφηεηα
παξαγσγήο, ε νπνία ζα πξνζεγγίδεη εηεζίσο ηνπο 35.000 ηφλνπο πεξίπνπ. Σέινο, ηα
νθέιε ιφγσ θαη ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή, ζα απνηππσζνχλ ζηα ζρεηηθά
νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ έηνπο 2016.
χκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ, δελ
πθίζηαηαη γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε.
3.8 Αθίλεηα - Δγθαηαζηάζεηο - Δμνπιηζκόο
Ο κηινο δηαζέηεη ηδηφθηεηα θαη κηζζσκέλα αθίλεηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο
έδξα ησλ εηαηξηψλ, ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί, εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο κνλάδσλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζπζθεπαζηήξηα θ.ιπ., θαζψο θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη
κεηαθνξηθά πξνο εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. ηηο θαησηέξσ ελφηεηεο
παξαηίζεηαη πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα ηδηφθηεηα θαη κηζζσκέλα αθίλεηα, ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Οκίινπ.
3.8.1

Ηδηόθηεηα Αθίλεηα

Σα ζεκαληηθφηεξα αθίλεηα θπξηφηεηαο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηνλ
θαησηέξσ πίλαθα:
Δκβαδόλ
(ζε ρηι. η.κ.)

Δηαηξία

Υξήζε / Πεξηγξαθή

Σνπνζεζία (Γηεύζπλζε)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «Μαλάγνπιε»
Φσθίδαο

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα - ΗΥ/

Θέζε «Μαλάγνπιε»
Φσθίδαο

11,4

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «αγηάδα»
Θεζπξσηίαο

25,0

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα - ΗΥ/,
πζθεπαζηήξην,
Δθθνιαπηήξην

Θέζε «αγηάδα»
Θεζπξσηίαο

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

14,0

ΔΛΟΝΣΑ

Υεξζαίεο εγθ/ζεηο
ππνζηήξημεο κνλάδαο

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

1,4

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

0,1

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

4,0

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

3,8

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

12,2

37,8

8,5

(1), (2)

(1), (2)

(1)

(1)
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Δκβαδόλ
(ζε ρηι. η.κ.)

Δηαηξία

Υξήζε / Πεξηγξαθή

Σνπνζεζία (Γηεύζπλζε)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «ξκνο ειφληα»
Κνξηλζίαο

0,6

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Λαγνλήζη Λάξπκλαο

10,3

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα - ΗΥ/,
πζθεπαζηήξην

Λαγνλήζη Λάξπκλαο

4,9

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «Λεκληά» Νήζνο
Λέζβνο

24,6

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα, πζθεπαζηήξην

Θέζε «Λεκληά» Νήζνο
Λέζβνο

1,0

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Θέζε «Κάκπνο» Αξγνιίδαο

17,7

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα, πζθεπαζηήξην,

Θέζε « Κάκπνο»
Αξγνιίδαο

1,6

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Παξζέλη Νήζνο Λέξνο

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα, πζθεπαζηήξην

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

«Απηδηά» Γήκνο
Δπηδαχξνπ

8,6

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξην – Δξγνζηάζην
Φηιεηνπνίεζεο

«Απηδηά» Γήκνο
Δπηδαχξνπ

2,3

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

«Απηδηά» Γήκνο
Δπηδαχξνπ

5,2

(1)

ΔΛΟΝΣΑ]

Οηθφπεδν

«Απηδηά» Γήκνο
Δπηδαχξνπ

1,3

(1)

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

«Απηδηά» Γήκνο
Δπηδαχξνπ

15,6

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθφπεδν

Καξδαξάο Λεβηδίνπ
Αξθαδίαο

0,8

ΔΛΟΝΣΑ

Οηθία

Καξδαξάο Λεβηδίνπ
Αξθαδίαο

0,1

ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ
ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ.

Αγξνηεκάρην

Παιαηά Δπίδαπξνο

534,4

ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.

Οηθφπεδν

Θνπθπδίδνπ 11 & Ν.
Νηθνδήκνπ 31, Αζήλα

0,5

(1)

ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.

Κηίξην

Θνπθπδίδνπ 11 & Ν.
Νηθνδήκνπ 31, Αζήλα

1,3

(1)

Παξζέλη Νήζνο Λέξνο

(1)
(1)
(1)

(1)

(1)
(1)
(1)

1,2

(1), (3)

0,4

(1), (3)

(1)

(1)

(1) ηα ελ ιφγσ αθίλεηα έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο γηα ην νκνινγηαθφ δάλεην ησλ € 100 εθαη. (γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.6.4.1 «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
(2) Δθ ησλ 37,8 ρηι. η.κ. επηθάλεηαο ηνπ αγξνηεκαρίνπ επηθάλεηα 35,2 ρηι. ηκ έρεη ραξαθηεξηζηεί παιαηφο αηγηαιφο
δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 6953/Φ.αηγ.-παξ./6.12.2005 απφθαζεο Γ.Γ. ηεξεάο Διιάδαο δειαδή ε ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ
βξίζθεηαη πιένλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο είλαη 2,5 ρηι η.κ. επί ηεο νπνίαο ζα εγγξαθεί ε πξνζεκείσζε.
(3) Τπάξρεη πθηζηάκελν βάξνο επί ηνπ αθηλήηνπ ζηε ζέζε Καιφ Πεγάδη – Φαξαδνλήζηα – Λέξνο πξνζεκείσζε
ππνζήθεο β’ ηάμεο ππέξ ηεο Alpha Bank γηα ζπλνιηθφ πνζφ € 90 ρηι.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία. κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.
ΗΥ/: Ηρζπνγελλεηηθφο ηαζκφο.

Αθίλεηα Οκίινπ Πεξζέα (πνπ ελνπνηνύληαη)
Δκβαδόλ
Οηθόπεδα
Κηίξηα
(ζε ρηι. η.κ.)
Γξαθεία-ΒηνκεραλνζηάζηνΘέζε ηαλνηφπη-Εεπγνιαηηφ
(1)
22,2
Απνζήθε, (Θέζε ηαλνηφπηΚνξηλζίαο
Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο)
Κηίξην Βηνκεραλνζηαζίνπ,
Θέζε Πιεκκχξη,Ν.Ρφδνο,
Τπφζηεγα θηι, Θέζε
(2)
40,0
Πιεκκχξη, Ν.Ρφδνο,
Ν.Γσδεθαλήζνπ
Ν.Γσδεθαλήζνπ)
Θέζε γάξλα, Αηαιάληε,
13,0
Ν.Φζηψηηδαο

Δκβαδόλ
(ζε ρηι. η.κ.)
9,6

(1)

3,8

(2)
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Οηθόπεδα

Αθίλεηα Οκίινπ Πεξζέα (πνπ ελνπνηνύληαη)
Δκβαδόλ
Κηίξηα
(ζε ρηι. η.κ.)

Θέζε Μειάθη,
Αιηβεξίνπ,Γήκνο Σακπλέσλ,
Ν.Δπβνίαο
Θέζε Καξαβνζηάζη,
Αξγηλψληα, Γήκνο Καιχκλνπ,
Ν.Γσδεθαλήζνπ

Δκβαδόλ
(ζε ρηι. η.κ.)

4,9

4,7

Κηίξην Ζκηηειέο δηψξνθν κε
ππφγεην, Θέζε Καξαβνζηάζη,
Αξγηλψληα ,Γήκνο Καιχκλνπ

0,6

1) ην ελ ιφγσ αθίλεην έρεη εγγξαθεί ππνζήθε αθηλήηνπ πνζνχ € 7 εθαη. θαη πξνζεκείσζε αθηλήηνπ πνζνχ € 3 εθαη.
πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.8.5 «Δγγπήζεηο θαη
Δκπξάγκαηα Βάξε» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
2) ην ελ ιφγσ αθίλεην έρεη εγγξαθεί ππνζήθε αθηλήηνπ πνζνχ € 7,5 εθαη. θαη πξνζεκείσζε αθηλήηνπ πνζνχ € 10,5
εθαη. πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.8.5 «Δγγπήζεηο θαη
Δκπξάγκαηα Βάξε» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

3.8.2

Δλνηθηαδόκελα Αθίλεηα

Σα ζεκαληηθφηεξα αθίλεηα πνπ κηζζψλνληαη απφ ηελ Δηαηξία παξαηίζεληαη ζηνλ
θαησηέξσ πίλαθα:
Δηαηξία

Υξήζε / Πεξηγξαθή

Σνπνζεζία
(Γηεύζπλζε)

Δκβαδόλ
(ρηι. η.κ.)

Γηάξθεηα
Μίζζσζεο

ΔΛΟΝΣΑ

Έδξα Δηαηξίαο

Ν. Νηθνδήκνπ 26,
Αζήλα

0,2

Έσο 31.07.2015

Έδξα Δηαηξίαο

Ν. Νηθνδήκνπ 30,
Αζήλα

0,6

Έσο 03.04.2017

Γξαθεία Δηαηξίαο

Αδξηαλνχ 91,
Αζήλα

0,3

Έσο 30.06.2016

Υεξζαία έθηαζε
Τπνζηήξημεο
Μνλάδαο

ξκνο Βνπξιηά
Αξγνιίδαο

4,0

Έσο 21.03.2016

Υεξζαία έθηαζε
Τπνζηήξημεο
Μνλάδαο

Οξζνιίζη
Αξθαδίαο

6,0

Έσο 22.04.2013
Τπφ αλακίζζσζε

Υεξζαία έθηαζε
Τπνζηήξημεο
Μνλάδαο

Φνπζθί Αξθαδίαο

4,0

Έσο 21.10.2013
Τπφ αλακίζζσζε

ΔΛΟΝΣΑ

Κηίξηα - ΗΥ/

Φαρλά-Δπβνίαο

40,0

31.07.2021

ΔΛΟΝΣΑ

Υεξζαία έθηαζε ΗΥ/

Φαρλά-Δπβνίαο

12,1

31.12.2015

Γξαθείν

Αζηαθφ –
Αηησιναθαξλαλίαο

0,04

31.12.2014
Τπφ αλαλέσζε

Υεξζαία έθηαζε

Κφηζπθνο
Δπβνίαο

6,3

Έσο 31.07.2021

Υεξζαία έθηαζε

Κφηζπθνο
Δπβνίαο

5,0

Έσο 26.09.2014
Τπφ αλακίζζσζε

Υεξζαία έθηαζε - ΗΥ/

Λνπηξά Μπηηιήλεο

40,0

Έσο 31.05.2017

ΔΛΟΝΣΑ
ΔΛΟΝΣΑ
ΔΛΟΝΣΑ

ΔΛΟΝΣΑ

ΔΛΟΝΣΑ

ΔΛΟΝΣΑ
ΔΛΟΝΣΑ
ΔΛΟΝΣΑ
ΔΛΟΝΣΑ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Καηά ηε ρξήζε 2014, ν κηινο θαηέβαιε ζε κηζζψκαηα ην πνζφ ησλ € 394 ρηι. (€
377 ρηι. θαηά ηε ρξήζε 2013). Οξηζκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ
ππεθκηζζψλνπλ απφ ηελ Δηαηξία αθίλεηα.
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3.8.3

Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο - Μεηαθνξηθά Μέζα - Λνηπόο Δμνπιηζκόο

Καηά ηελ 31.12.201415, ε ζπλνιηθή αλαπφζβεζηε αμία ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 17.042 ρηι., ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζε
€ 3.399 ρηι. θαη ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζε € 364 ρηι. Ο κεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο ηνπ Οκίινπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν: αγθπξνβφιηα γηα ην δέζηκν ζηε
ζάιαζζα ησλ θισβψλ, ηρζπνθισβνχο θαη δίρηπα, απηφκαηα ζπζηήκαηα ηαΐζκαηνο,
γελλήηξηεο, αληιίεο, πιπληήξηα δηρηπψλ, παγνκεραλέο, ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο
λεξνχ, θίιηξα θαη UV. ηα κεηαθνξηθά κέζα πεξηιακβάλνληαη, θαηά θχξην ιφγν,
εηδηθά ζθάθε εξγαζίαο γηα ηρζπνθαιιηέξγεηεο, κηθξά ζθάθε κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ
θαη πισηέο εμέδξεο εξγαζίαο.
3.8.4

Αζθαιηζηηθή Πνιηηηθή

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηεο Δηαηξίαο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ:
Δίδνο Αζθάιηζεο

Λήμε

Γηάξθεηα
(έηε)

ΗΥΘΤΟΠΛΖΘΤΜΟΤ
ΠΛΧΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Γ/ΝΣΧΝ &
ΣΔΛΔΥΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΠΡΟΗΟΝΣΟ

31.12.2015
20.03.2016

1
1

Αζθαιηδόκελε Αμία
(ζε € ρηι.) –
Αλώηαηα Όξηα Δπζύλεο
81.700.
5.466.

21.10.2015

1

10.000.

AIG

21.03.2016

1

1.000.

AIG

ΠΗΣΧΔΧΝ

31.12.2015

1

25 θνξέο ηα εηήζηα
θαζαξά αζθάιηζηξα

ATRADIUS

ΠΤΡΟ – ΓΡΑΦΔΗΑ /
ΝΑΤΑΡΥΟΤ ΝΗΚΟΓΖΜΟΤ ΠΛΑΚΑ
ΠΤΡΟ – ΔΚΣΟ
ΝΑΤΑΡΥΟΤ ΝΗΚΟΓΖΜΟΤ
ΠΤΡΟ – ΑΠΗΓΗΑ, ΝΔΑ
ΔΠΗΓΑΤΡΟ

Αζθαιηζηηθή
Δηαηξία
GENERALI
GENERALI

5.600.
30.03.2016

1

4.194

GENERALI

28.05.2015

1

4.170

GENERALI

ΓΟΝΟ
ΔΗΑΓΧΓΔ / ΔΞΑΓΧΓΔ €
2.500
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ €
15.000
ΔΣΟΗΜΟ
ΔΗΑΓΧΓΔ / ΔΞΑΓΧΓΔ €
45.000
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ €
15.000

GERLING

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

10.07.2015

1

ΚΑΦΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ
ΓΔΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΧΝ &
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ

23.03.2016

1

07.06.2015

1

120

ΑΥΑ

30.06.2015

1

1.200

ΑΥΑ

GENERALI

15

Σελ 31.12.2014, ν κηινο πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο ησλ Δλζψκαησλ
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (πιελ ησλ Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ), κε ζθνπφ ηελ πην αμηφπηζηε θαη
ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο,
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο, πξνζαξκφζηεθαλ έηζη ψζηε λα ηζνχληαη κε ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηεο πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε ζσξεπκέλεο δεκηέο ιφγσ απνκείσζεο.
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Αζθαιηδόκελε Αμία
(ζε € ρηι.) –
Αλώηαηα Όξηα Δπζύλεο
439

Δίδνο Αζθάιηζεο

Λήμε

Γηάξθεηα
(έηε)

Αζθαιηζηηθή
Δηαηξία

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ)
ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ/ΝΣΧΝ)

01.07.2015

1

31.12.2015

1

ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ: 6
ΜΟΑ/ΜΜΑ: 16
ΝΟ/ΚΖ ΠΔΡ/ΛΦΖ:10

ΔΘΝΗΚΖ

31.12.2015

1

ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ: 15
ΜΟΑ/ΜΜΑ: 20
ΝΟ/ΚΖ ΠΔΡ/ΛΦΖ: 15

ΔΘΝΗΚΖ

ΑΥΑ

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Ο κηινο ειφληα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ησλ θχξησλ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη µε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο
απαιιαγέο πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, ε Γηνίθεζε ηνπ
Οκίινπ πηζηεχεη φηη έρεη επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε, µε πεξηνξηζκνχο/εμαηξέζεηο
θάιπςεο αλάινγα µε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ.
H αζθαιηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε Ππξφο θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ θηλδχλσλ ησλ παγίσλ, θάιπςε ησλ απνζεκάησλ, ησλ
κεηαθνξψλ, ησλ ζθαθψλ, ηεο Γεληθήο & Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο, ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο
ηειερψλ, ηεο Δπζχλεο Πξντφληνο, ησλ Πηζηψζεσλ, ησλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ.
Ζ αζθάιηζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη ζηηο εχινγεο αμίεο θαη θαιχπηεη
ηνπο ζπλήζεηο αζθαιηζηηθνχο θίλδπλνπο.
Ζ αζθάιηζε ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ ππφθεηηαη ζε απαιιαγέο, φξηα θάιπςεο θαη
πεξηνξηζκνχο/εμαηξέζεηο θάιπςεο ζχκθσλα µε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο αγνξάο, ελψ
νη ζπρλέο κε απνδεκηψζηκεο απψιεηεο ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ-ηρζχσλ είλαη θαη
αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην
θφζηνο παξαγσγήο πάγηα.
ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο θαηά ηξίησλ, ην ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ
παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εκπνξηθέο
ηνπ απαηηήζεηο θαη, αλάινγα κε ην χςνο, δηαζθαιίδεηαη κέζσ ζπκβνιαίσλ
αζθάιηζεο.
Δπηπξφζζεηα, νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ αζθαιίδνπλ ηηο ελδνδηαθηλήζεηο ηνπο είηε απηέο
αθνξνχλ εκπνξεχκαηα είηε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη κεηαθνξέο πξνο
ην εμσηεξηθφ γηα ηηο παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηνπο πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Πεξαηηέξσ, νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπλάςεη αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα γεληθήο αζηηθήο επζχλεο θαη εξγνδνηηθήο επζχλεο. Δπηπιένλ, νη εηαηξίεο
ηνπ Οκίινπ έρνπλ πξφζζεηεο θαιχςεηο φπσο π.ρ. επζχλεο ζηειερψλ δηνίθεζεο.
Δπίζεο, αζθαιίδνληαη ηα νρήκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ηνλ Νφκν
θαιχςεηο.
Σέινο, ν κηινο θξνληίδεη γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα
παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο αζθάιεηα δσήο, θάιπςε γηα κφληκε/νιηθή ή κεξηθή
αληθαλφηεηα απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή εμσλνζνθνκεηαθή θαη
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.
3.8.5

Δγγπήζεηο θαη Δκπξάγκαηα Βάξε

Δκπξάγκαηα Βάξε
Καηά ηελ 31.12.2014, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πνπ αθνξνχλ ηε
ζπγαηξηθή Πεξζεχο Α.Β.Δ.Δ. έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο σο εμήο:
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Α) ηεο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ. έρεη εγγξαθεί
ππνζήθε πνζνχ € 7 εθαη. θαη πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ πνζνχ € 3,0 εθαη. ππέξ ηεο
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ.
Β) ηεο εηαηξίαο ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΡΟΓΟΤ Α.Γ.Δ.Δ. (πνπ ελνπνηείηαη ζηνλ φκηιν
ηεο ΠΔΡΔΤ) έρεη εγγξαθεί ππνζήθε πνζνχ € 7,5 εθαη. θαη πξνζεκεηψζεηο
ππνζήθεο πνζνχ € 10,5 εθαη. ππέξ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ γηα εμαζθάιηζε
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ.
Ζ Δηαηξία έρεη δψζεη ηελ εηαηξηθή εγγχεζε ππέξ δαλείσλ ηεο ζπγαηξηθήο Πεξζεχο
Α.Β.Δ.Δ. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 5,9 εθαη.
ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο πνπ επηηεχρζεθε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο ζρεηηθήο
έγθξηζεο απφ ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ηεο 11.09.2014 ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο,
ηελ 31.12.2014 ε Δηαηξία ππέγξαςε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο Οκνινγηαθά Γάλεηα
χςνπο € 100 εθαη., € 8 εθαη. θαη € 2 εθαη., αληίζηνηρα.
Οη εμαζθαιίζεηο γηα ηα νκνινγηαθά δάλεηα ηεο Δηαηξίαο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 110 εθαη.
είλαη νη αθφινπζεο:
(i)
Κπκαηλφκελε αζθάιεηα α’ ηάμεο επί ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θπξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο πνζνχ € 80 εθαη.
(ii)
Πιαζκαηηθφ Δλέρπξν α’ ηάμεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ εμνπιηζκνχ (θισβψλ θαη
πισηψλ κέζσλ) θπξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο πνζνχ € 5 εθαη.
(iii)
Δλέρπξν α’ ηάμεο / εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αδεηψλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο Δηαηξίαο.
(iv)
Δλέρπξν α’ ηάμεο / εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο, πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο, ζρεηηθά κε
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ππφ ζηνηρεία (i) θαη (ii) ζηνηρείσλ.
(v)
Πξνζεκείσζε ππνζήθεο α’ ηάμεο θαη ζεηξάο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθηλήησλ
θπξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, γηα πνζφ πνπ ηζνχηαη κε πνζνζηφ
120% ηνπ πνζνχ ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ € 100 εθαη. πιένλ ηφθσλ θαη εμφδσλ, ηνπ
θεθαιαίνπ εγγξαθφκελνπ σο ηνθνθφξνπ θαη ηνπ βάξνπο αζθαιίδνληνο θαη ηνπο
πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εγγξαθήο ηφθνπο θαη' άξζξνλ 1289 ΑΚ.
(vi)
Δλέρπξν α΄ ηάμεο / εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε θάζε είδνπο απαηηήζεσλ νη
νπνίεο απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ αζθάιηζεο, πθηζηάκελσλ θαη
κειινληηθψλ, αλαθνξηθά κε ηα αθίλεηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ
πξνζεκεηψζεσλ ππνζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ππφ ζηνηρείν (v) αλσηέξσ.
(vii)
Δκπξάγκαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα / ελέρπξν α΄ ηάμεο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θπξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαη εθδφζεσο ησλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξηψλ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα επί ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ
ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ., ΑΚΟΤΑΝΔΣ Α.Δ., AQUAVEST Α.Δ, ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.,
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ., ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ.. Δπηπιένλ, ζπζηάζεθε
εκπξάγκαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα / ελέρπξν α΄ ηάμεο θαη επί ησλ κεηνρψλ
θπξηφηεηαο ηεο «AQUAVEST Α.Δ.», ήηνη επί ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ ΑΚΟΤΑΝΔΣ
Α.Δ. θαη ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ.
(viii) Δλέρπξν α΄ ηάμεο / εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο
Δηαηξίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο θαηάζεζεο επί ηνπ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ ή ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ηεξείηαη ή ηεξνχληαη ζηνλ
Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ.
(ix)
χζηαζε λαπηηθψλ ππνζεθψλ / πιαζκαηηθψλ ελερχξσλ ζηα πισηά κέζα
(ζθάθε) ηεο Δηαηξίαο.
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(x)
Δλέρπξν α’ ηάμεο / εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ ABC
Factors, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, αλαλεψλεηαη, αληηθαζίζηαηαη θαη ηζρχεη.
(xi)
Δλέρπξν α΄ ηάμεο / εμαζθαιηζηηθή εθρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ
ηεο Δηαηξίαο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα επηζηξνθή θαη είζπξαμε Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ).
Οη εμαζθαιίζεηο γηα πηζησηέο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ θπκαηλφκελε αζθάιεηα α’ ηάμεο
επί βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θπξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο πνζνχ έσο € 5 εθαη.
Δπίζεο, ππάξρεη πθηζηάκελν βάξνο επί ηνπ αθηλήηνπ ζηε ζέζε Καιφ Πεγάδη –
Φαξαδνλήζηα – Λέξνο πξνζεκείσζε ππνζήθεο β’ ηάμεο ππέξ ηεο Alpha Bank γηα
ζπλνιηθφ πνζφ € 90 ρηι.
Γελ πθίζηαληαη άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, εκπξάγκαηα βάξε/πεξηνξηζκνί ζηελ
ηδηνθηεζία ή ηε κεηαβίβαζε ή άιιεο επηβαξχλζεηο επί ησλ ηδηφθηεησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ.
Γεζκεχζεηο Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο
Οη δεζκεχζεηο απφ εγγπήζεηο θαη ηα εκπξάγκαηα βάξε ηνπ Οκίινπ ζηηο 31.12.2014
αλαιχνληαλ σο εμήο:
Γεζκεύζεηο
(πνζά ζε € ρηι.)*
Γεζκεύζεηο από Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο
Δληφο 1 έηνπο
Μεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
ύλνιν δεζκεύζεσλ από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Δγγπήζεηο
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα γηα εμαζθάιηζε εθηέιεζεο φξσλ ζπκβάζεσλ
Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή δαλεηζκνχ ησλ ζπγαηξηθψλ
Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ
Δγγπήζεηο ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ
Δπηηαγέο/Γξακκάηηα εηζπξαθηέα γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ
Άιιεο εγγπήζεηο
Άιιεο εγγπήζεηο ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ

31.12.2014
620
1.220
350
2.189
141
288
5.851
205
6
419
428
0

ύλνιν εγγπήζεσλ
Δκπξάγκαηα Βάξε
Τπνζήθεο
Δλερπξηαζκέλνο εμνπιηζκφο
Δλερπξηαζκέλνο ηρζπνπιεζπζκφο
ύλνιν εκπξάγκαησλ βαξώλ

7.338
28.084
5.000
80.000
113.084

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

3.8.6

ήκαηα

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζήκαηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή
ηνπ ν κηινο ειφληα:
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Δηαηξία / Κάηνρνο
ήκαηνο
ΔΛΟΝΣΑ
ΔΛΟΝΣΑ
INTERFISH
INTERFISH

Καηνρπξσκέλν
ήκα
190276
213719
211118
211118

Κιάζεηο

Λήμε Πξνζηαζίαο

29,31,40,42,44
35
29,31,40,42,44
35

02.03.2017
06.12.2021
11.04.2021
06.12.2021

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

3.8.7

Άδεηεο Λεηηνπξγίαο

Ο κηινο ειφληα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε θχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία γφλνπ, ηελ εθηξνθή ζαιαζζηλψλ ςαξηψλ
ηε ζπζθεπαζία – κεηαπνίεζε θαη εκπνξία λσπψλ ςαξηψλ. Οη κνλάδεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη νη ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ,
ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαην Ν. 4282/2014 Αλάπηπμε Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο (ΦΔΚ/Α/182/29.08.2014), ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
 Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (εθεμήο «ΑΔΠΟ») ή Τπαγσγή ζε
Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (εθεμήο «ΠΠΓ»), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ν. 3199/2003 Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηεο
Κ.Τ.Α. 43504/2005 γηα ηηο θαηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ.
 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη Απφθαζε κίζζσζεο ζαιάζζηαο έθηαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Π.Γ. 28/2009 (Απαηηήζεηο
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο).
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηδηαηηέξσο γηα ηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο, απαηηνχληαη
θαη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο εθηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην
θαζεζηψο κίζζσζεο γηα θάζε ρεξζαία έθηαζε θαζψο θαη άδεηεο θαη εγθξίζεηο απφ ηελ
Κηεκαηηθή ππεξεζία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνλ αηγηαιφ. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο
ζπζθεπαζίαο – κεηαπνίεζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
 Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ ή ΠΠΓ.)
 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 79/2007.
 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 3325/2005.
εκεηψλεηαη φηη νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δηαζέηνπλ γηα θάζε εγθαηάζηαζε είηε ην
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ είηε βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο απηψλ κε
ππνβνιή αηηεκάησλ – κειεηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
3.8.8

Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη δελ πθίζηαηαη θακία πεξηβαιινληηθή πηπρή, ε
νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε ρξήζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο
Δθδφηξηαο θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ θαη θαηέρεη φιεο ηηο λφκηκεο πεξηβαιινληηθέο
άδεηεο ή έρνπλ θαηαηεζεί έγθαηξα αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ην
Ν.4014/2011 θαη ην Ν.4178/2013.
Αλαθνξηθά κε ηηο αδεηνδνηήζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη, βάζεη ηνπ ΔΠΥΑΑ-Τ16 (ΚΤΑ ππ’
αξ. 31722/04.11.2011), ε δπλακηθφηεηα φισλ ησλ κνλάδσλ πάρπλζεο απμήζεθε
θαηά 25%, ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ ζηε Φζηψηηδα απφ 1,7 εθαη.
ζε 20 εθαη. ηρζχδηα, ελψ αλακέλεηαη θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ
ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ ζηε Θεζπξσηία απφ 10 εθαη. ζε 45 εθαη. ηρζχδηα.
ηελ παξνχζα θάζε, ε Δηαηξία βξίζθεηαη ζε αλακνλή νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
επί ησλ θαθέισλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
ξσλ (εθεμήο νη «ΑΔΠΟ») ή ησλ ινηπψλ αδεηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηεο.
16

Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο.
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Ζ Δηαηξία έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο (ISO 9001, ISO
22000, ISO 14001, OHSAS 18001), ελψ ζα πξνρσξήζεη θαη ζε πηζηνπνίεζε
κνλάδσλ θαηά GLOBALGAP. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έρεη εληζρχζεη ηελ εηθφλα ησλ
πξντφλησλ ηεο απνθηψληαο ηζρπξή εκπνξηθή νλνκαζία (brand name).
Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (εθεμήο «Π.Π.Γ.»)
χκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 1958/13.01.2012 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ 21/13.01.2012) «Καηάηαμε
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, ηνπ Ν. 4014/21.09.2011», ηα έξγα πνπ
αλήθνπλ ζηε Β’ θαηεγνξία ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ππφθεηληαη ζε Π.Π.Γ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο δελ αθνξνχλ (ιφγσ κεγέζνπο θαη κε χπαξμεο
ΠΟΑΤ) έξγα πνπ λα αλήθνπλ ζήκεξα ζηε Β’ θαηεγνξία ηνπ Ν. 4014/2011 θαη ηνπ Ν.
4178/2013, ζπλεπψο δελ ππάγνληαη ζε Π.Π.Γ.
Γίθηπν Natura 2000
Ζ Δηαηξία δηαζέηεη, κεηαμχ άιισλ, εγθαηαζηάζεηο θαη ζε πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην
Γίθηπν Natura 2000 (π.ρ. Δρηλάδεο Νήζνη, Μαλάγνπιε Φσθίδαο, Λέζβνο). Γηα ηα
έξγα πνπ αλήθνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ππάξρνπλ Α.Δ.Π.Ο. ή ππνβάιινληαη κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (εθεμήο «Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ»),
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζπλδένληαη κε εηδηθά ζεζκηθά θαζεζηψηα
ησλ πεξηνρψλ απηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ. αξηζ. 31722/04.11.2011 ΚΤΑ
«Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα
ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
απηνχ».
Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
χκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 31722/04.11.2011 ΚΤΑ «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζίνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ», ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ
ηνπ Οκίινπ αλήθεη ζε Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (εθεμήο «ΠΑΤ»)
θαηεγνξίαο Α - Δ, εληφο ησλ νπνίσλ ζα ρσξνζεηεζνχλ νη Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο
Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ζαιάζζηεο εθηάζεηο εληφο ΠΑΤ (εθεμήο «ΠΟΑΤ»). Ζ
Δηαηξία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζχζηαζε θνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΠΟΑΤ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Θεζπξσηίαο, Δχβνηαο, Αξγνιίδαο, Δρηλάδσλ λήζσλ,
Φζηψηηδαο, Κνξηλζίαο, ελψ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζα ππνβιεζνχλ
εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
3.9 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξίαο
Δθηφο ησλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, δελ πθίζηαληαη θαηά ηελ 31.12.2014 άιιεο άκεζεο
ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κε ινγηζηηθή αμία πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ
ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ηνπ ελνπνηεκέλνπ
ελεξγεηηθνχ ή κε απνηειέζκαηα πνπ λα ζπκβάιινπλ θαηά 10% ηνπιάρηζηνλ ζηα
ελνπνηεκέλα θαζαξά θέξδε ή δεκίεο ηνπ Οκίινπ.
3.9.1

ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ.

Ζ εηαηξία «ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» µε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ.», (εθεμήο ε «ΠΔΡΔΤ» ή «ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ.»)
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ηδξχζεθε ην 1968 (ΦΔΚ 1211/31.12.1968), εδξεχεη ζην Εεπγνιαηηφ, Γήκν Βφραο
Κνξηλζίαο, ΣΚ 200 01, ηει. 27410 58300, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην εξγνζηάζηφ ηεο.
Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ
θαη
Γηθηχσλ
(ΑΡ.Μ.Α.Δ.
1186/06/Β/86/28) θαη αξηζκφ ΓΔ.ΜΖ. 115404337000.
Ζ ΠΔΡΔΤ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο
ηρζπνηξνθψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ βιέπε ελφηεηα 3.6.3 «Γξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη
ηνπ Οκίινπ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΠΔΡΔΤ αλέξρεηαη ζε € 6.379.087,12, είλαη νινζρεξψο
θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 17.240.776 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο € 0,37 ε θάζε µία. Οη κεηνρέο είλαη άπιεο θαη είλαη εηζεγκέλεο πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ, ζηελ Καηεγνξία Υακειήο Γηαζπνξάο ηνπ X.A.
Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.
Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο ΠΔΡΔΤ θαηά ηελ 31.12.2014 παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί:
Μέηνρνο

WISE MANAGEMENT S.A.
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΣΤΠΑ
Λνηπνί Μέηνρνη (<5%)
ύλνιν

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

7.150.662
7.127.656
1.034.447
1.928.011
17.240.776

% Αξηζκνύ
Μεηνρώλ

41,48%
41,34%
6,00%
11,18%
100,00%

Αξηζκόο
Γηθ.
(1)
Φήθνπ

7.150.662
7.127.656
1.034.447
1.928.011
17.240.776

% Αξηζκνύ
Γηθ.
Φήθνπ

41,48%
41,34%
6,00%
11,18%
100,00%

Πεγή: Δηαηξία.
(1)
χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007.

H ΠΔΡΔΤ θαηείρε, θαηά ηελ 31.12.2014, 65.000 ίδηεο κεηνρέο αμίαο θηήζεο € 106
ρηι., ελψ ε εχινγε αμία ηνπο ηελ ίδηα εκεξνκελία αλεξρφηαλ ζε € 45,5 ρηι.
Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο ΠΔΡΔΤ, ήηνη ηεο WISE MANAGEMENT S.A.,
ηεο ειφληα θαη ηνπ θ. Γ. Αληχπα έρεη ππνγξαθεί ε απφ 18.07.2007 ζπκθσλία
κεηφρσλ. ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία νξίδεηαη πσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΠΔΡΔΤ ζα απνηειείηαη απφ 7 µέιε, εθ ησλ νπνίσλ 3 ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηε
ειφληα, 3 απφ ηε WISE MANAGEMENT S.A. θαη 1 ζα είλαη ν θ. Γ. Αληχπαο (ή άιιν
πξφζσπν θνηλήο απνδνρήο κεηαμχ ειφληα θαη WISE MANAGEMENT S.A.).
Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο κεηφρνπο ζα κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηα ίδηα πξφζσπα γηα
επαλεθινγή ζην Γ.. φηαλ ζα έρεη ιήμεη ε ζεηεία ηνπο. Σε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ζα
θαηέρεη ν θ. Αληχπαο (ή άιιν πξφζσπν θνηλήο απνδνρήο κεηαμχ ειφληα θαη WISE
MANAGEMENT S.A.), ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ πξφζσπν πνπ ζα
ππνδεηθλχεηαη απφ ηε ειφληα θαη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ πξφζσπν πνπ ζα
ππνδεηθλχεηαη απφ ηε WISE MANAGEMENT S.A. Σελ ΠΔΡΔΤ ζα δεζκεχνπλ ν
Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ελεξγψληαο απαξαηηήησο απφ θνηλνχ.
πλνπηηθά ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκέλσλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ΠΔΡΔΤ γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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(πνζά ζε € ρηι.)*
ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο
Θέζεο
χλνιν Δλεξγεηηθνχ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Σξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ
ηνηρεία Καηάζηαζεο πλνιηθνύ
Δηζνδήκαηνο
Κέξδε / Εεκίεο κεηά απφ Φφξνπο

31.12.2013

31.12.2014

74.020
14.078
43.104

79.296
19.975
42.384

2013

2014

854

2.483

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΡΔΤ γηα ηε ρξήζε 2014, νη νπνίεο έρνπλ
ζπληαρζεί απφ ηελ εηαηξία βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα Υξπζνχια Γ.
Σζαθαινγηάλλε (ΑΜ ΟΔΛ 23811) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο BAKER TILLY HELLAS Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέοχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.

εκεηψλεηαη φηη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΡΔΤ γηα ηηο
ρξήζεηο 2013 θαη 2014 κεηέρνπλ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο νη εηαηξίεο
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΡΟΓΟΤ Α.Γ.Δ.Δ. (100%), θαη ΘΑΛΑΗΔ ΤΓΑΣΟΚ/ΡΓΔΗΔ
ΔΤΒΟΨΚΟΤ Α.Δ. (100%).
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
ΠΔΡΔΤ θαηά ηελ 31.12 ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 2014:
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο
Λνηπά Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθφ απφ Δπαλεθηίκεζε Γηαζέζηκψλ
πξνο Πψιεζε Υξενγξάθσλ
Απνηειέζκαηα εηο Νένλ
Ίδηεο Μεηνρέο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Ηδηνθηεηώλ
ΠΔΡΔΤ
Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

31.12.2013

31.12.2014

6.379
864
11.838

6.379
4.361
11.931

107
(5.004)
(106)

(14)
(2.577)
(106)

14.078

19.975

14.078

19.975

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΡΔΤ γηα ηε ρξήζε 2014, νη νπνίεο έρνπλ
ζπληαρζεί απφ ηελ εηαηξία βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα Υξπζνχια Γ.
Σζαθαινγηάλλε (ΑΜ ΟΔΛ 23811) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο BAKER TILLY HELLAS Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.

Γελ έρνπλ θαηαβιεζεί κεξίζκαηα απφ ηελ ΠΔΡΔΤ γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014.
Καηά ηελ 31.12.2014, πθίζηαλην απαηηήζεηο ηεο ΠΔΡΔΤ έλαληη ηνπ Οκίινπ
ειφληα χςνπο € 22.065 ρηι. θαη ππνρξεψζεηο ηεο ΠΔΡΔΤ έλαληη ηνπ Οκίινπ
ειφληα χςνπο € 14 ρηι. Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ηεο ΠΔΡΔΤ αθνξνχλ πσιήζεηο
ηρζπνηξνθψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φξνπο αγνξάο θαη αθνξνχλ αλνηρηφ
ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηε.
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ειφληα ζηελ ΠΔΡΔΤ, ηελ 31.12.2014,
αλεξρφηαλ ζε € 5.390 ρηι.
3.9.2

AQUAVEST ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ EΠΔΝΓΤΔΧΝ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ
ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ

Ζ
εηαηξία
«AQUAVEST
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ
EΠΔΝΓΤΔΧΝ
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ» µε δηαθξηηηθφ ηίηιν «
AQUAVEST Α.Δ.», (εθεμήο «AQUAVEST») ηδξχζεθε ην 1989 (ΦΔΚ
3271/28.08.1989), εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30, Πιάθα, Αζήλα,
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Σ.Κ. 105 56, ηει. 210 3724900. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ, Αξ.Μ.Α.Δ. 20083/01/Β/89/363 θαη αξηζκφ ΓΔ.ΜΖ. 999101000.
Βαζηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο ΑQUAVEST απνηειεί ε πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε
εηαηξίεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ζε αθίλεηα θαη ε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑQUAVEST αλέξρεηαη ζε € 8.088.000,00 είλαη νινζρεξψο
θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 2.696.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο € 3,00 ε θάζε κία. Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.
Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο AQUAVEST, θαηά ηελ 31.12.2014, παξνπζηάδεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Μέηνρνο
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ
ύλνιν

Αξηζκόο
Μεηνρώλ
2.696.000
2.696.000

% Αξηζκνύ
Μεηνρώλ
100%
100,00%

Αξηζκόο
Γηθ.
Φήθνπ
2.696.000
2.696.000

%
Αξηζκνύ
Γηθ.
Φήθνπ
100%
100,00%

Πεγή: Δηαηξία.

πλνπηηθά ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαηαζηάζεσλ νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο AQUAVEST, γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013,
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
(πνζά ζε € ρηι.)*
ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
χλνιν Δλεξγεηηθνχ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Σξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ
ηνηρεία Καηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Κέξδε / Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο

31.12.2012
6.757
6.711
2012
(1.325)

31.12.2013
6.443
6.411
2013
(378)

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο AQUAVEST γηα ηε ρξήζε 2013, νη νπνίεο έρνπλ
ζπληαρζεί απφ ηελ εηαηξία βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή
Νηθφιαν Ησάλλνπ (ΑΜ ΟΔΛ 29301) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton A.E.

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
AQUAVEST θαηά ηελ 31.12 ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2013:
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ ππέξ ην Άξηην
Απνζεκαηηθά
Αδηαλέκεηα Κέξδε
χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

31.12.2012

31.12.2013

8.010
0
301
(1.599)
6.711

8.088
0
301
(1.977)
6.411

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο AQUAVEST γηα ηε ρξήζε 2013, νη νπνίεο έρνπλ
ζπληαρζεί απφ ηελ εηαηξία βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή
Νηθφιαν Ησάλλνπ (ΑΜ ΟΔΛ 29301) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton A.E.

Γελ έρνπλ θαηαβιεζεί κεξίζκαηα απφ ηελ ΑQUAVEST γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014.
Καηά ηελ 31.12.2014, δελ πθίζηαλην απαηηήζεηο ηεο AQUAVEST έλαληη ηνπ Οκίινπ,
ελψ νη ππνρξεψζεηο ηεο AQUAVEST έλαληη ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαλ ζε € 37 ρηι.
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ειφληα ζηελ AQUAVEST, ηελ 31.12.2013,
αλεξρφηαλ ζε € 8.004 ρηι.
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3.10 Υξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο
ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ Οκίινπ ειόληα ρξήζεσλ 2013 – 2014
Οη αθφινπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014
πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο 2014, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρξήζεο
2013 θαη νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο
πκβνχιην ηελ 30.03.2015 θαη έρνπλ ειεγρζεί ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα
Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.
Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, είλαη νη εμήο:
Πνζνζηό πκκεηνρήο (Άκεζν θαη Έκκεζν)
Έδξα
2013
2014
Μέζνδνο Δλνπνίεζεο
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
Μεηξηθή
Αζήλα
Εεπγνιαηηφ,
41,34%
41,34%
Οιηθή Δλνπνίεζε
Κνξηλζίαο
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
100,00%
100,00%
Οιηθή Δλνπνίεζε
Αζήλα
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
94,94%
94,94%
Οιηθή Δλνπνίεζε
Αζήλα
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
100,00%
100,00%
Οιηθή Δλνπνίεζε
Αζήλα
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
100,00%
100,00%
Οιηθή Δλνπνίεζε
Αζήλα
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
90,94%
90,94%
Οιηθή Δλνπνίεζε
Αζήλα

Δηαηξία
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ
Α.Δ.Γ.Δ.
ΠΔΡΔΤ .Α.Β.Δ.Δ.

(1)

AQUAVEST A.E.

AQUANET A.E.

(2)

ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ ΔΠΗΓΑΤΡΟ
(3)
Α.Δ.
ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.
ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ.

SELONDA INTERNATIONAL
(4)
LTD
INTERNATIONAL AQUA TECH
LTD
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΝΟΣΗΟΤ
ΔΤΒΟΗΑ I
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

(5)

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΜΑΡΜΑΡΗ
ΑΣΡΑΗΑ Α.Δ.Β.Δ.
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.

Channel Islands UK
North Linconshire,
WALES
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
Αζήλα
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
Αζήλα
Ναπάξρνπ
Νηθνδήκνπ 30,
Αζήλα
Ππιαξηλνχ 11,
Κφξηλζνο
Λ. Βνπιηαγκέλεο
409, Ζιηνχπνιε

100,00%

100,00%

Οιηθή Δλνπνίεζε

89,34%

89,34%

Οιηθή Δλνπνίεζε

95,00%

95,00%

Καζαξή Θέζε

94,00%

94,00%

Καζαξή Θέζε

30,00%

30,00%

Καζαξή Θέζε

35,00%

35,00%

Καζαξή Θέζε

25,00%

25,00%

Καζαξή Θέζε

(1) εκεηψλεηαη φηη ε ειφληα ελνπνηεί ηνλ φκηιν ηεο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ, ήηνη θαη ηηο θαηά 100% ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΡΟΓΟΤ Α.Γ.Δ.Δ. θαη ΘΑΛΑΗΔ ΤΓΑΣΟΚ/ΡΓΔΗΔ ΔΤΒΟΪΚΟΤ Α.Δ.
(2) Πνζνζηφ χςνπο 4,56% αθνξά έκκεζε ζπκκεηνρή.
(3) Πνζνζηφ χςνπο 69,30% αθνξά έκκεζε ζπκκεηνρή.
(4) Σε ρξήζε ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε/δηαγξαθή ηεο Selonda International Ltd.
(5) Σε ρξήζε 2014 εθθαζαξίζηεθε ε Κνηλνπξαμία Καιχκλνπ θαη δελ ελνπνηήζεθε ηε ρξήζε 2014. Πνζνζηφ χςνπο 94,00% αθνξά
έκκεζε ζπκκεηνρή.
Πεγή: ηνηρεία απφ ηελ Δηαηξία κε ειεγκέλα απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014, ε Δηαηξία είρε ηηο εμήο κεηαβνιέο πνζνζηψλ ζε
ζπγαηξηθέο:
 Ζ Κνηλνπξαμία Καιχκλνπ δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηελ 31.12.2013 θαη
εθθαζαξίζηεθε ην 2014. Ζ Κνηλνπξαμία Ν.Δχβνηαο δελ έρεη θακία δξαζηεξηφηεηα
θαζφηη πνχιεζε ηα απνζέκαηα ηεο ζηε κεηξηθή θαη ε Κνηλνπξαμία Μαξκάξη
παξακέλεη αδξαλήο.
 Οινθιεξψζεθε ε δηαγξάθε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Selonda
International Ltd, ε νπνία είρε έδξα ηα Chanel Islands. Ζ παχζε ελζσκάησζεο
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο δελ επέθεξε
κεηαβνιή ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ή/ θαη ζηα
απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ή/ θαη ζηελ
θαζαξή ζέζε ησλ κεηφρσλ ηεο.
3.10.1 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο
Δλνπνηεκέλσλ Καηαζηάζεσλ
πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Οκίινπ ειόληα Υξήζεσλ 2013-2014
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 - 2014:
Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
(πνζά ζε € ρηι.)*
31.12.2013
Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 01.01
(137.499)
Απνθηψκελα Απνζέκαηα απφ Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο
0
Αγνξέο θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Υξήζεο
(2.983)
Πσιήζεηο θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Υξήζεο
87.471
Δχινγε Αμία Βηνινγηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 31.12
96.940
Κέξδε /Εεκηέο από κεηαβνιέο ζηελ Δύινγε Αμία Βηνινγηθώλ
43.928
Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 31.12
Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ & Λνηπψλ Απνζεκάησλ
22.582
Πσιήζεηο Ηρζπνηξνθψλ
19.614
Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ
18
Κφζηνο Πσιεζέλησλ Δκπνξεπκάησλ & Τπεξεζηψλ
(34.564)
Κφζηνο Αλαιψζεσλ Α' & Β' πιψλ
(47.447)
Ακνηβέο & Έμνδα Πξνζσπηθνχ
(14.641)
Ακνηβέο Σξίησλ & Παξνρέο Σξίησλ
(12.562)
Λνηπά Έμνδα
(13.279)
Άιια Έζνδα / (Έμνδα)
(2.575)
Απνζβέζεηο
(3.690)
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
335
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
(11.006)
Απνηειέζκαηα Δπελδπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
(8.689)
Κέξδε/(δεκηέο) απφ πλδεδεκέλεο Δηαηξίεο
(9)
Κέξδε/(δεκηέο) απφ Πψιεζε πκκεηνρψλ
0
Απνκείσζε Δπελδπηηθψλ Αθηλήησλ
(1.138)
Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ
(63.123)
Φφξνο Δηζνδήκαηνο
(1.243)
Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο
5.850
Κέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ κεηά Φόξσλ από πλερηδόκελεο
(58.516)
Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ από Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο
(7.331)
Κέξδε / (Εεκηέο) κεηά Φόξσλ
(65.847)

31.12.2014
(96.940)
0
(8.230)
101.509
105.983
102.322
17.987
16.147
28
(29.038)
(46.232)
(15.345)
(13.386)
(11.524)
(440)
(3.289)
360
(14.351)
(171)
(12)
(4.916)
7.451
5.591
(935)
1.615
6.271
0
6.271
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(πνζά ζε € ρηι.)*

Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
31.12.2013

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα
Πνζά
πνπ
δελ
αλαηαμηλνκνύληαη
ζηελ
Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ
Απνζεκαηηθφ απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ
Αλαινγηζηηθά θέξδε/ (Εεκηέο)
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Φφξνη ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ
αλαηαμηλνκνχληαη
Πνζά αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο κεηαηξνπήο ησλ λ Δπηρεηξεκαηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δμσηεξηθνχ
Γηαζέζηκα πξνο Πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ
Δλεξγεηηθνχ:
−
θέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
−
αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από Φόξνπο
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα απφ πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα
Κέξδε/(δεκηέο) κεηά Φόξσλ απνδηδόκελα ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Μεηξηθήο:
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο
Μεηξηθήο
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο:
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο
Μεηνςεθίαο
ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ απνδηδόκελα ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο Μεηξηθήο:
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο
Μεηξηθήο
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο:
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεο απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο
Μεηνςεθίαο
Κέξδε αλά Μεηνρή
Κέξδε αλά Μεηνρή από πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο
Απνδηδφκελα ζε Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο
Αξηζκφο Μεηνρψλ
Κέξδε αλά Μεηνρή (ζε €)

31.12.2014

-

17.362

(37)
17
0

(240)
(637)
(4.248)
17.362

(26)

(8)

67
16
36
(58.480)
(7.369)
(65.849)

(121)
27
12.136
18.407
0
18.407

(59.024)
(6.949)
(65.972)

4.784
0
4.784

508
(383)
125

1.488
0
1.488

(59.033)
(6.979)
(66.012)

14.848
0
14.848

554
(391)
163

3.559
0
3.559

(59.024)
37.616.006
(1,5691)

4.784
37.616.006
0,1272
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Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
(πνζά ζε € ρηι.)*
31.12.2013
Κέξδε αλά Μεηνρή
Κέξδε αλά Μεηνρή από δηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο
Απνδηδφκελα ζε Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο
(6,949)
Αξηζκφο Μεηνρψλ
37.616.006
Κέξδε αλά Μεηνρή (ζε €)
(0,1847)

31.12.2014

-

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ
ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

3.10.2 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο
Δλνπνηεκέλσλ Καηαζηάζεσλ
Οηθνλνκηθήο Θέζεο Οκίινπ ειόληα Υξήζεσλ 2013-2014
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο
ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 – 2014:
Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
31.12.2013

(πνζά ζε € ρηι.)*
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηα Πάγηα
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα
Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο
Δπελδχζεηο ζε πλδεδεκέλεο
Δπελδχζεηο Γηαζέζηκεο πξνο Πψιεζε
Άιιεο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ Δκπνξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Λνηπέο Απαηηήζεηο & Πξνθαηαβνιέο
Δπελδχζεηο θαηερφκελεο γηα Δκπνξηθνχο θνπνχο
Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ Έθδνζε Μεηνρψλ ππέξ Σν Άξηην
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο Παγίσλ
Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο
πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο
Αδηαλέκεηα Κέξδε
Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο Μεηόρνπο ηεο
Μεηξηθήο

31.12.2014

33.009
11.392
426
0
1.218
975
1.819
114
35.879
84.833

43.462
11.392
423
0
0
901
1.453
109
43.553
101.292

61.062
7.009
37.586
10.558
82
9.904
126.201
211.034

62.430
7.078
32.663
9.689
82
18.728
130.671
231.963

36.235
13.169
13.008
0
52
(4)
(109.225)

61.271
13.169
36.626
10.814
13
(11)
(110.850)

(46.765)

11.032
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Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
31.12.2013

(πνζά ζε € ρηι.)*
Με Διέγρνπζεο πκκεηνρέο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Με Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα Σξαπεδψλ
Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο
Παξνρέο ε Δξγαδνκέλνπο
Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ / Δπηρνξεγήζεηο

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Δκπνξηθνί θαη άιινη Πηζησηέο
Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο
Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα
Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε
Υξήζε
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

31.12.2014

8.362
(38.403)

11.921
22.953

23.720
6.271
1.036
2.044
33.071

119.959
8.890
1.366
1.785
132.000

34.256
129.073
728
2.663
6.850

34.093
23.615
0
1.058
4.307

42.796
216.366
249.437
211.034

13.938
77.010
209.010
231.963

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Γ.Π.Υ.Α. θαη
έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant
Thornton Α.Δ.
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3.10.3 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο
Δλνπνηεκέλσλ
Σακεηαθώλ Ρνώλ Οκίινπ ειόληα Υξήζεσλ 2013-2014

Καηαζηάζεσλ

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 – 2014
Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
(πνζά ζε € ρηι.)*
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φφξσλ (πλερηδφκελεο
Γξαζηεξηφηεηεο)
Κέξδε/(Εεκηέο) πξν Φφξσλ (Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο)
Πιένλ / (Μείνλ) Πξνζαξκνγέο Γηα:
Απνζβέζεηο Δλζψκαησλ θαη Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ
Απνζβέζεηο Δπηρνξεγήζεσλ
Απνκεηψζεηο Δλζψκαησλ Καη Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ
Απνκεηψζεηο πκκεηνρψλ
Απνκεηψζεηο Απαηηήζεσλ

01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2014

(61.299)
5.591
(1.824)

0

4.040

3.649

(351)

(595)

1.138
1.115

0
0

0

1.134

Απνκείσζε Τπεξαμίαο

2.260

0

Πξνβιέςεηο

3.101

112

Πξνβιέςεηο Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ
Κέξδε/(Εεκηέο) απφ Πψιεζε Δλζψκαησλ Παγίσλ
ηνηρείσλ

(354)

301

(86)

19

0

225

5.507

8

0

172

(Κέξδε)/Εεκηέο απφ θαηαζηξνθή απνζεκάησλ
Κέξδε / (Εεκηέο) Απφ Πψιεζε πκκεηνρψλ
Απνηειέζκαηα (Έζνδα, Έμνδα, Κέξδε, Εεκηέο)
Δπελδπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα
Έζνδα Σφθσλ
Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη πλαθή Έμνδα
(Κέξδε)/Εεκηέο Δχινγεο Αμίαο Παξαγψγσλ
Μεξίδην απνηειέζκαηνο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο
Πιένλ / (Μείνλ) Πξνζαξκνγέο γηα Μεηαβνιέο
Λνγαξηαζκψλ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο ή πνπ
ρεηίδνληαη κε ηηο Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο:
Αχμεζε / (Μείσζε) Βηνινγηθψλ θαη Λνηπψλ
Απνζεκάησλ
Αχμεζε / (Μείσζε) Απαηηήζεσλ
(Αχμεζε)/κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ
θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Αχμεζε / (Μείσζε) Τπνρξεψζεσλ (πιελ Σξαπεδψλ)

(7.451)
(97)

(207)

11.006

14.351

(237)

(153)

0

12

60.926

(9.336)

7.316

3.096

0

2.846

(24.965)

(930)

(3.962)

(2.372)

(57)

(2.111)

2.328

0

5.504

8.360

Μείνλ:
Καηαβιεζέληεο Σφθνη
Καηαβεβιεκέλνη Φφξνη
Λεηηνπξγηθέο Ρνέο απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν Δηζξνώλ/(Δθξνώλ) από Λεηηνπξγηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο (α)
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Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
(πνζά ζε € ρηι.)*
Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε Θπγαηξηθψλ, πγγελψλ, Κνηλ/Ξηψλ θαη
Λνηπψλ Δπελδχζεσλ
Αγνξέο Δλζψκαησλ θαη Άπισλ Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ Πσιήζεηο Δλζψκαησλ θαη Άπισλ
Παγίσλ ηνηρείσλ
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
Σφθνη Δηζπξαρζέληεο
Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ
ύλνιν Δηζξνώλ/(Δθξνώλ) από Δπελδπηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο (β)

01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2014

(10)

0

(1.468)

(1.695)

46

38

0

(2)

97

134

0

336

(1.335)

(1.188)

0

(80)

17.949

16.532

(19.891)

(14.785)

0

(15)

(498)

0

(2.439)

1.652

1.730

8.824

8.104

9.904

70

0

9.904

18.728

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Έμνδα αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ Δθδνζέληα/Αλαιεθζέληα Γάλεηα
Δμνθιήζεηο Γαλείσλ
Δμνθιήζεηο Τπνρξεψζεσλ απφ Υξεκαηνδνηηθέο
Μηζζψζεηο (Υξενιχζηα)
Υξεκαηνδνηηθέο Ρνέο απφ Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν Δηζξνώλ/(Δθξνώλ) από Υξεκαηνδνηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή Αύμεζε / (Μείσζε) ζηα Σακεηαθά
Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Έλαξμεο
Πεξηφδνπ απφ πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Έλαξμεο
Πεξηφδνπ Απφ Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο
Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Λήμεο
Πεξηόδνπ

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Γ.Π.Υ.Α. θαη
έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton
Α.Δ.

Γηα πεξηζζφηεξε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο ησλ ρξήζεσλ
2013-2014 βιέπε ελφηεηα 3.10.6 «Πιεξνθνξίεο γηα ηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ ειφληα
ηελ Πεξίνδν 2013– 2014» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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3.10.4 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Δλνπνηεκέλσλ Καηαζηάζεσλ Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ ειόληα Υξήζεσλ 20132014
ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013– 2014:
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2013 ΚΑΗ 2014
(πνζά ζε € ρηι.)*

Τπόινηπα 31.12.2012

Μεηνρηθό
θεθάιαην

36.235

Γηαθνξά
Τπέξ ην
άξηην

13.170

Απνζεκαηηθά

10.936

Δλζσκάησζε/Απνελζσκάησζε
ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ

2.071

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο

2.071

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο
Παγίσλ

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο

45

πλαιιαγκαηηθέο
Γηαθνξέο

0

(573)

Ίδηα θεθάιαηα
απνδηδόκελα
ζηνπο ηδηνθηήηεο
ηεο κεηξηθήο

Αδηαλέκεηα
Κέξδε

16.640

8.965

25.605

622

2.693

(771)

1.922

622

2.693

(771)

1.922

(65.972)

125

(65.847)

1

1

10

11

7

7

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ
01.01-31.12.2013

(43.172)

(65.972)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ
- Κέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο
πεξηφδνπ
- Αλαηαμηλφκεζε ζηα
απνηειέζκαηα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
κεηαηξνπήο επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνχ

ύλνιν
Με ειέγρνπζεο
Ηδίσλ
πκκεηνρέο
Κεθαιαίσλ

(53)

7

(53)

(11)
59

(64)

Δπίδξαζε Δθαξκνγήο Γ.Λ.Π. 19

(60)

(60)

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο επί
αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ)/δεκηψλ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ
κεηά θόξσλ
πγθεληξσηηθά πλνιηθά έζνδα
πεξηόδνπ κεηά θόξσλ

(37)

(37)

17

17

(15)

1

(1)
(37)

(7)

(53)

(81)

(126)

43

(83)

(7)

(53)

(66.053)

(66.099)

168

(65.931)

Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ
θαηά ηελ 31.12.2013

36.235

13.170

13.008

52

(4)

(109.225)

(46.765)

8.362

(38.403)

Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ
θαηά ηελ 31.12.2013

36.235

13.170

13.008

52

(4)

(109.225)

(46.765)

8.362

(38.403)

(7.451)

(7.451)

(96)

(57)

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ
ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ
ζπγαηξηθήο

40

86

(7.451)
57
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ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2013 ΚΑΗ 2014
(πνζά ζε € ρηι.)*

Αλαινγία θφξνπ ζπκςεθηζκνχ
αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Ν.4172
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θσλ θαη
απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ
θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ εμφδσλ
αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Απνζεκαηηθφ απφ κείσζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο
Καζαξά Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
01.01.-31.12.2014
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ
- Κέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο
πεξηφδνπ
- Αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
κεηαηξνπήο
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθνχ
Απνζεκαηηθφ απφ αλαπξνζαξκνγή
αμίαο παγίσλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Γηαθνξά
Τπέξ ην
άξηην

Απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο
Παγίσλ

πλαιιαγκαηηθέο
Γηαθνξέο

(1.786)

Αδηαλέκεηα
Κέξδε

Ίδηα θεθάιαηα
απνδηδόκελα
ζηνπο ηδηνθηήηεο
ηεο κεηξηθήο

2

1.788

(2)

50.400

50.400

(637)

(637)

(637)

166

166

166

(6.231)

42.423

55

42.478

4.784

4.784

1.488

6.271

(50)

(50)

(71)

(121)

11

11

16

27

(7)

(1)

(8)

14.592

2.770

17.362

50.400

(25.365)
25.035

ύλνιν
Με ειέγρνπζεο
Ηδίσλ
πκκεηνρέο
Κεθαιαίσλ

25.365
23.618

(7)
14.592

(240)
Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο
(240)
Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε
ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ
(3.715)
εζφδσλ
(3.779)
63
(698)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά
θφξσλ
(39)
10.814
(7)
(178)
10.590
2.017
πγθεληξσηηθά πλνιηθά έζνδα
πεξηόδνπ κεηά θόξσλ
(39)
10.814
(7)
4.606
15.374
3.504
Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ
θαηά ηελ 31.12.2014
61.271
13.169
36.626
13
10.814
(11)
(110.850)
11.032
11.921
* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Γ.Π.Υ.Α θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα Λνγίζηξηα θα
Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton A.Δ
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(4.413)
12.607
18.878
22.953
Διπίδα
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3.10.5 Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Υξήζεο
2014
Αλαθνξηθά κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε
ρξήζε 01.01-31.12.2014, παξαηίζεληαη θαησηέξσ επηπιένλ πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο:
 ηε ζεκείσζε 12 «Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξηψλ» θαη 15
«Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο» δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν ζηα
νπνία ζπκκεηέρεη, ήηνη νη Κ/μίεο Ννηίνπ Δπβνίαο, Κ/μία Καιχκλνπ θαη Κ/μία Μαξκάξη,
απνηεινχλ θνηλνπξαμίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Γ.Π.Υ.Α. 11. Οη εηαηξείεο απηέο δειαδή
εμαθνινχζεζαλ λα ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ
ζπλεηειέζζε γεγνλφο πνπ λα ζπλεπάγεηαη απφθηεζε ειέγρνπ, αθφκα θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 11 απφ 01.01.2014.




ηε ζεκείσζε « 6. Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» νη πσιήζεηο αλά θαηεγνξία
πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ιεηηνπξγηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ εκθαλίδνπλ
απνθιίζεηο δηφηη απεηθνλίδεηαη/αλαιχεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν ηνκέαο ηεο εκπνξίαο
ηρζχσλ, γφλνπ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ. πγθεθξηκέλα νη πσιήζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
ηνκέα ηεο Δκπνξίαο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηηο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ
ηρζχσλ, νη νπνίεο ζηελ αλάιπζε ησλ γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηε
θαηεγνξία ησλ πσιήζεσλ ηρζχσλ. Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο νκαδνπνίεζεο ησλ εηδψλ
πσιήζεσλ ζπλάδεη κε ηε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ζρεηηθέο εκπνξηθέο απνθάζεηο.
ρεηηθά κε ηα ζπκςεθηζκέλα πνζά ζηε ζεκείσζε 12.8 «Αλαβαιιφκελε θνξνινγία», νη
πίλαθεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ κηιν γηα ηε ρξήζε ηνπ 2014 έρνπλ σο εμήο:
Γηα ηνλ κηιν:

(πνζά ζε € )

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο/(Τπνρξεώζεηο) Οκίινπ
(Υξέσζε)/Πίζησζε
Τπόινηπν ζηα απνηειέζκαηα (Υξέσζε)/πίζησζε
01.01.2014
ζπλερ.
ζηελ θαζαξή ζέζε
Γξαζηεξηνηήησλ

Δλζψκαηα Πάγηα

Τπόινηπν ηελ
31.12.2014

5.367.763

(1.355.529)

4.475.686

8.487.920

(20.557)

135.268

0

114.711

1.430.231

2.913.326

0

4.343.557

156

32.523

0

32.679

0

(221.059)

0

(221.059)

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε
εξγαδφκελνπο

(232.855)

(6.243)

0

(239.098)

(214.704)

(77.812)

(62.524)

(355.040)

Λνηπέο πξνβιέςεηο
Απνζεκαηηθφ θνξνινγηθά
αλαγλσξηζκέλσλ δεκηψλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ/Μεηαβαηηθνί παζεηηθνχ
πκςεθηζκόο Αλαβαιιόκελσλ
Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ

(173.784)

(51.394)

(7.583)

(232.762)

0

(3.000.000)

0

-3.000.000

0

16.291

(165.531)

(149.240)

6.156.248

(1.614.630)

4.240.048

8.781.667

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Πεγή: ηνηρεία απφ Δηαηξία
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Γηα ηελ Δηαηξία:

(πνζά ζε € )

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο/(Τπνρξεώζεηο) Δηαηξίαο
(Υξέσζε)/Πίζησζε
Τπόινηπν ζηα απνηειέζκαηα (Υξέσζε)/πίζησζε
01.01.2014
ζπλερ.
ζηελ θαζαξή ζέζε
Γξαζηεξηνηήησλ

Δλζψκαηα Πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Τπόινηπν
ηελ
31.12.2014

2.551.567

(1.057.978)

3.286.311

4.779.899

(20.557)

13.517

0

(7.040)

1.430.229

2.913.328

0

4.343.557

156

32.523

0

32.679

0

(286.379)

0

(286.379)

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

(232.855)

(6.243)

0

(239.098)

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο

(214.704)

(18.909)

(62.524)

(296.137)

Λνηπέο πξνβιέςεηο
Απνζεκαηηθφ θνξνινγηθά αλαγλσξηζκέλσλ
δεκηψλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ/Μεηαβαηηθνί παζεηηθνχ
πκςεθηζκόο Αλαβαιιόκελσλ
Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ

(173.784)

173.784

0

0

0

(3.000.000)

0

(3.000.000)

0

16.291

(165.531)

(149.240)

3.340.050

(1.220.065)

3.058.256

5.178.241

Πεγή: ηνηρεία απφ Δηαηξία

ρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζε Απνζεκαηηθά Φνξνινγηθά
Αλαγλσξηζκέλσλ Εεκηψλ ζεκεηψλεηαη φηη εθηηκάηαη, βάζεη ηνπ Business Plan ηεο
Δηαηξίαο, φηη ε Δηαηξία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε γηα
λα ζπκςεθίζεη κέξνο ησλ ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηεο. Σν Business Plan ηεο
Δηαηξίαο εγθξίζεθε απφ αλεμάξηεηε ειεγθηηθή εηαηξία γηα ινγαξηαζκφ ησλ πηζησηψληξαπεδψλ, θαζψο θαη απφ ην Γ ηεο. Βάζεη απηνχ έγηλε θαη ε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο, φπνπ απνθαζίζηεθε ε
ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο.


ηε ζεκείσζε 12.11 «Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο» φζνλ αθνξά ηε
πιεξνθφξεζε πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 37 ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο θαη κε απνκεησκέλεο, ην πνζφ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
θαη κε απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ, ηελ 31.12.2014, γηα ηελ Δηαηξία αλέξρεηαη ζε €
969.797. ην ζρεηηθφ πίλαθα ηεο ιεθηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ην ελ ιφγσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηε θαηεγνξία 0-3 κήλεο, ελψ αληίζηνηρα γηα ηνλ κηιν
νη ιεμηπξφζεζκεο θαη κε απνκεησκέλεο απαηηήζεηο θαηά ηελ 31.12.2014 αλέξρνληαη ζην
πνζφ ησλ € 1.581.949. ην ζρεηηθφ πίλαθα ηεο ιεθηφηεηαο ηνπ Οκίινπ ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 0-3 κήλεο ην πνζφ ησλ € 969.797 θαη
ζηελ θαηεγνξία άλσ ησλ 6 κελψλ ην πνζφ ησλ € 612.152.



ηε ζεκείσζε «12.13 Δπελδχζεηο Καηερφκελεο γηα Δκπνξηθνχο θνπνχο»
παξαθνινπζνχληαη νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο SEA FARM IONIAN, εηαηξίαο κε εηζεγκέλεο
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, νη νπνίεο έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ ηηκή θηήζεσο, ειιείςεη
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ.



ηε ζεκείσζε «12.18 Γαλεηζκφο» δηεπθξηλίδεηαη φηη, βάζεη ηεο παξ. 7 ηνπ Γ.Π.Υ.Α., νη
φξνη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο είλαη νη εμήο:
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1ν Οκνινγηαθφ Γάλεην ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 100.000.000
Οκνινγίεο εηξά Α: Πνζφ € 9.525.200 αθνξά ην λέν δάλεην πνπ δφζεθε ζηελ Δηαηξία κε
βάζε ηε ζχκβαζε ηνπ Pre Mou ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013.
Οκνινγίεο εηξά Β: Πνζφ € 88.074.800 αθνξά θεθάιαην θαη ηφθνπο δαλείσλ απφ ηελ
αλαρξεκαηνδφηεζε.
Οκνινγίεο εηξά Γ: Πνζφ € 250.000 αθνξά ηνπο ηφθνπο ηνπ α΄ εμακήλνπ πνπ
θεθαιαηνπνηνχληαη ηεο πξψηεο ζεηξάο νκνινγηψλ πνζνχ € 9,5 εθαη.
Οκνινγίεο εηξά Γ: Πνζφ € 2.150.000 αθνξά ηνπο ηφθνπο ηνπ α΄ εμακήλνπ πνπ
θεθαιαηνπνηνχληαη ηεο δεχηεξεο ζεηξάο νκνινγηψλ πνζνχ € 88 εθαη.
 Οη βαζηθνί φξνη ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη:
 Γηάξθεηα : 10 έηε.
 Απνπιεξσκή ζε 18 εμάκελεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ζα είλαη κεηά απφ 18
κήλεο δειαδή πεξίνδν ράξηηνο γηα ην θεθάιαην 1,5 ρξφλν.
 Οη δφζεηο απνπιεξσκήο είλαη πνζφ € 4,3 εθαη. θάζε εμάκελν γηα ηα πξψηα
δχν ρξφληα, πνζφ € 4,9 εθαη. θάζε εμάκελν γηα ηα επφκελα 4 ρξφληα, πνζφ €
5,4 εθαη. θάζε εμάκελν γηα επφκελα 2,5 ρξφληα θαη € 16,7 εθαη. balloon ζηε
ιήμε ηεο δεθαεηίαο.
 Σν επηηφθην είλαη Euribor εμακήλνπ ή ηξηκήλνπ + 4,25% πεξηζσξίνπ + 0,12%
εηζθνξά.
 Δμαζθαιίζεηο:
 χζηαζε θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο κε ελερπξίαζε ηρζπνπιεζπζκνχ
(απνζεκάησλ ςαξηψλ) κέρξη πνζνχ € 80 εθαη.
 χζηαζε πιαζκαηηθνχ ελερχξνπ επί ηνπ εμνπιηζκνχ (θισβνί θιπ) ησλ
κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.
 Δλερπξίαζε – εθρψξεζε ησλ αδεηψλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο κνλάδσλ παξαγσγήο.
 Δλερπξίαζε – εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
ηνπ ηρζπνπιεζπζκνχ θαη ινηπψλ παγίσλ πνπ έρεη ελερπξηαζηεί.
 Πξνζεκείσζε ππνζήθεο (Α’ ηάμεο) επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ (εθηφο ΠΔΡΔΤ).
 χζηαζε ελερχξνπ επί ησλ κεηνρψλ ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ θαηέρεη ε ειφληα.
2ν Οκνινγηαθφ Γάλεην ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 8.000.000 κε ελέρπξν εκπνξηθέο
απαηηήζεηο
Οη βαζηθνί φξνη ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη:
 Γηάξθεηα : 5 έηε.
 Απνπιεξσκή εθάπαμ ζηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο.
 Σν επηηφθην είλαη Euribor εμακήλνπ ή ηξηκήλνπ + 4,25% πεξηζσξίνπ + 0,12% εηζθνξά
 Δμαζθαιίζεηο:
 Δλερπξίαζε απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο ζχκβαζεο Factoring πνπ ζα ηεξεί
ε εηαηξία γηα πνζφ απαηηήζεσλ minimum € 9 εθαη.
 Οη εηζπξάμεηο ησλ εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ ζα πεγαίλνπλ ζε ελερπξηαζκέλν
ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο θαη ζα ειεπζεξψλνληαη κεηά απφ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ
χςνπο ησλ εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ ε πεξίπησζε κηθξφηεξσλ απαηηήζεσλ ζα
δεζκεχνληαη κεηξεηά απφ ηηο εηζπξάμεηο ηεο Δηαηξίαο.
3ν Οκνινγηαθφ Γάλεην ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 2.000.000 κε ελέρπξν απαηηήζεηο
ηνπ Γεκνζίνπ απφ ΦΠΑ θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο.
Οη βαζηθνί φξνη ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη:
 Γηάξθεηα : 5 έηε
 Απνπιεξσκή εθάπαμ ζηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο.
 Σν επηηφθην είλαη Euribor εμακήλνπ ή ηξηκήλνπ + 4,25% πεξηζσξίνπ + 0,12% εηζθνξά
 Δμαζθαιίζεηο:
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 Δλερπξίαζε απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο απφ επηζηξνθέο ΦΠΑ απφ ην Γεκφζην
minimum € 2 εθαη.
 Θα εθρσξνχληαη απαηηήζεηο επηζηξνθψλ ΦΠΑ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Καηά ηελ πιεξσκή ησλ επηζηξνθή απφ ην Γεκφζην, ην πνζφ ζα
επηζηξέθεηαη ζηε ειφληα, εθφζνλ ππάξρνπλ επφκελεο επηζηξνθέο ΦΠΑ πνζνχ €
2 εθαη.
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο απαίηεζεο ΦΠΑ ππνιείπεηαη ησλ € 2,2 εθαη., ε δηαθνξά ζα
θαιχπηεηαη απφ ελερπξίαζε απαηηήζεσλ.
ηε ζεκείσζε 12.18 «Γαλεηζκφο» αλαθνξηθά κε ηα νκνινγηαθά δάλεηα ηεο εηαηξίαο
ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ. δηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δηαηξία ηελ 29.12.2014 έιαβε επηζηνιή (waiver) απφ
ηε ηξάπεδα/ εθδφηε ησλ νκνινγηαθψλ κε ηελ νπνία ε ηξάπεδα παξείρε ηε ζπλαίλεζή ηεο γηα
απφθιηζε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ είραλ νξηζηεί ζηηο ζπκβάζεηο ησλ
νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνζνχ € 25 εθαη., € 13 εθαη. θαη € 7 εθαη. θαη ππνινγίδνληαη κε
εκεξνκελία 31.12.2014 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο. Δπίζεο ηελ 31.12.2014 ε Δηαηξία
έιαβε επηζηνιή stand still απφ ηελ ηξάπεδα/ εθδφηε ησλ νκνινγηαθψλ, ε νπνία αθνξνχζε
κφλν ζε θεθάιαην (νη ινγηζζέληεο ηφθνη απνπιεξψλνληαλ θαλνληθά). Δπηπιένλ, ζηελ ελ
ιφγσ επηζηνιή αλαθέξεηαη φηη ε ηξάπεδα δελ ζα πξνβεί θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο
Δηαηξίαο, δελ ζα επηδηψμεη νχηε δηθαζηηθά νχηε εμψδηθα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο
νχηε ζα ιάβεη νηνδήπνηε ζπληεξεηηθφ ή αλαγθαζηηθφ κέηξν θαηά ηεο Δηαηξίαο. εκεηψλεηαη
φηη νη φξνη ηνπ ζπλφινπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΠΔΡΔΤ
είλαη νη εμήο:
1) Οκνινγηαθφ δάλεην ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 25.000.000
α) Οκνινγίεο εηξάο Α: Πνζφ € 15.000.000
 15.000.000 νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00.
 Ζκεξνκελία χλαςεο Γαλείνπ: 30 Ηνπιίνπ 2008.
Οη βαζηθνί φξνη ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη:
 Γηάξθεηα: 10 έηε, σο ζηηο 01.08.2018.
 Απνπιεξσκή: ε 17 εμάκελεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ζα είλαη κεηά απφ 24 κήλεο δειαδή
πεξίνδν ράξηηνο γηα ην θεθάιαην 2 ρξφλσλ θαη balloon ζηε ιήμε ηεο δεθαεηίαο.
 Σν επηηφθην είλαη Euribor εμακήλνπ ή ηξηκήλνπ + 4,25% πεξηζσξίνπ.
 Δμαζθαιίζεηο:
 Τπνζήθε αθηλήηνπ € 7.000.000.
 ζπκθσλεηηθφ πψιεζεο ηξνθψλ ζηελ ΗΥΘ/ΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ
 Τπνζήθε αθηλήηνπ Τδαη/γεηεο Ρφδνπ Α.Γ.Δ.Δ. € 7.500.000.
 Δηαηξηθή εγγχεζε Τδαη/γεηεο Ρφδνπ Α.Γ.Δ.Δ.
 Απαίηεζε απφ πειάηε καο Διιεληθέο Ηρζ/γεηεο Α.Β.Δ.Δ.
 Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηήξηα αθηλήησλ.
β) Οκνινγίεο εηξάο Β: Πνζφ € 10.000.000
 10.000.000 νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00.
Οη βαζηθνί φξνη ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη:
 Γηάξθεηα: 6 έηε έσο ζηηο 01.08.2014.
 Απνπιεξσκή: ε 8 εμάκελεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ζα είλαη κεηά απφ 24 κήλεο δειαδή
πεξίνδν ράξηηνο γηα ην θεθάιαην 2 ρξφλσλ.
 Δμαζθαιίζεηο:
 ζπκθσλεηηθφ πψιεζεο ηξνθψλ ζηελ ΗΥΘ/ΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ
 εηαηξηθή εγγχεζε απφ ΗΥΘ/ΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ
 εηαηξηθή εγγχεζε απφ WISE MANAGEMENT S.A.
 επηηαγέο εηζπξαθηέεο € 5.000.000
 απαίηεζε απφ πειάηε καο Διιεληθέο Ηρζ/γεηεο Α.Β.Δ.Δ.
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2) Κνηλνπξαθηηθφ Γάλεην ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 13.000.000
Οη βαζηθνί φξνη ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη:
 Γηάξθεηα: 7 έηε, ιήγεη ζηηο 01.08.2014.
 Απνπιεξσκή: Δθάπαμ ζην ηέινο ηεο επηαεηίαο.
 Σν επηηφθην είλαη Euribor εμακήλνπ ή ηξηκήλνπ + 4,25% πεξηζσξίνπ + 0,60% εηζθνξά
 Δμαζθαιίζεηο:
 ζπκθσλεηηθφ πψιεζεο ηξνθψλ ζηελ ΗΥΘ/ΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.
 πξνζεκείσζε αθηλήηνπ € 3.000.000.
 απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηήξηα αθηλήησλ.
3) Κνηλνπξαθηηθφ Γάλεην ζπλνιηθήο αμίαο πνζνχ € 7.000.000
 Ζκεξνκελία χλαςεο Γαλείνπ: 14 Απξηιίνπ 2009
 Γηάξθεηα: 5 έηε, έσο ζηηο 15.07.2014
 Απνπιεξσκή: ε 7 δφζεηο
 Σν επηηφθην είλαη Euribor εμακήλνπ ή ηξηκήλνπ + 5,00% πεξηζσξίνπ + 0,60% εηζθνξά
 Δμαζθαιίζεηο:
 πκθσλεηηθφ πψιεζεο ηξνθψλ ζηελ ΗΥΘ/ΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.
 Πξνζεκείσζε αθηλήηνπ Τδαη/γεηεο Ρφδνπ Α.Γ.Δ.Δ. € 7.500.000
 Δηαηξηθή εγγχεζε απφ ΗΥΘ/ΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.
 Δηαηξηθή εγγχεζε απφ WISE MANAGEMENT S.A.
 Δηαηξηθή εγγχεζε απφ Τδαη/γεηεο Ρφδνπ Α.Γ.Δ.Δ.
 Δηαηξηθή εγγχεζε απφ Τδαη/γεηεο Ρφδνπ Α.Γ.Δ.Δ.
 Απαίηεζε απφ πειάηε Διιεληθέο Ηρζ/γεηεο Α.Β.Δ.Δ.
 Δλέρπξν επί ησλ κεηνρψλ ηεο Τδαη/γεηεο Ρφδνπ Α.Γ.Δ.Δ.
 Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηήξηα αθηλήησλ
Σέινο, παξαηίζεληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο:


Ζ κέζνδνο ελνπνίεζεο σο πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηελ ελφηεηα «Δ. Λνηπά ηνηρεία
& Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ κηιν» ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο θαη ζηε
ζεκείσζε «12. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη Μέζνδνο Δλνπνίεζεο Δηαηξεηψλ» ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 15 «Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο
θαηαζηάζεηο.



ηε ζεκείσζε «12.2 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα», ηα επελδπηηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζε
εχινγε αμία βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π. 40. Δθ παξαδξνκήο εκθαλίδεηαη ε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ
θφζηνο.



ηε ζεκείσζε «12.9 Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία», ηα Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία δηεπθξηλίδεηαη πσο απνηηκψληαη ζηε κέζε ηηκή πψιεζεο ηνπ πξψηνπ κήλα πνπ
έπεηαη απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.



ηε ζεκείσζε «12.19 Τπνρξεψζεηο Παξνρψλ ζην Πξνζσπηθφ» δηεπθξηλίδνληαη ηα
θαησηέξσ:
Ζ παξαδνρή γηα ην εθηηκψκελν πξνζδφθηκν δσήο αλέξρεηαη ηελ 31.12.2014 ζε
19,29 έηε, έλαληη 18,49 έηε ηελ 31.12.2013.
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-

Ζ αλάιπζε ησλ πνζψλ, ζηνλ πίλαθα φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θίλεζε ηεο
ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, έρεη σο θάησζη:

(πνζά ζε €)
Αλαινγηζηηθά (Κέξδε) Εεκίεο ηεο Γέζκεπζεο
Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ
(α) Λφγσ εκπεηξηθψλ πξνζαξκνγψλ
(β) Αλαινγηζηηθά (Κέξδε) / Εεκηέο ΠΑΓΚΠ (PVDBO)
- νηθνλνκηθέο παξαδνρέο
-δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο
Αλαινγηζηηθά (Κέξδε) / Εεκηέο ηεο πεξηόδνπ

2013

2014

16.322,34
21.152,24
21.152,24
0,00
37.474,58

159.513,53
80.962,66
85.002,32
(4.039,66)
240.476,19

Πεγή: ηνηρεία απφ Δηαηξία.

-

ηνλ πίλαθα φπνπ παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο δηεπθξηλίδεηαη φηη ην
«θφζηνο
ησλ
ζπληάμεσλ
πξνγξακκάησλ
θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ»
πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» εμ’
νινθιήξνπ.

-

Σν εδάθην «Ζ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 19 “Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο” είρε σο
απνηέιεζκα ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο θνλδπιίσλ ζηελ Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ» εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη
θαζψο αθνξνχζε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.



ηε ζεκείσζε «16. Γεζκεχζεηο Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο» ε αλαθνξά ζηηο εγγπήζεηο
δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ δηαγξάθεθε εθ παξαδξνκήο.



ηε ζεκείσζε «17 πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε» ε ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ
κεξψλ έρεη αλαθεξζεί ζε θαηεγνξίεο: ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θηι., βάζεη ηεο §19 ηνπ
Γ.Λ.Π. 24. Χζηφζν, θαζψο ε ηαπηφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ έρεη πξνζδηνξηζηεί
ζην πεξηερφκελν εληφο ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θξίλεηαη νξζφ εηο ην
εμήο λα γίλεηαη θαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε ζεκείσζε 17.



ηε ζεκείσζε 20 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» δελ πεξηιακβάλνληαη εθ παξαδξνκήο
κέξνο ησλ επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, πνπ αθνξνχλ ηηο κεηνρέο εηζεγκέλεο
ζην Υ.Α. (θαηνρήο ηεο ζπγαηξηθήο ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ.). Οη ελ ιφγσ κεηνρέο αλήθνπλ ζην
επίπεδν 1.

Αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο:

ηελ ελφηεηα «Α. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο & Δπηδφζεηο Πεξηφδνπ Αλαθνξάο» θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα ηεο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ
γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2012-2014 αλαθέξεηαη φηη κφλν ην θνλδχιη «Κέξδε/Εεκηέο κεηά
απφ θφξνπο & κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο» αθνξά ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηφηη
ν κηινο δελ είρε ην 2014 δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. πλεπψο, γηα λα είλαη
ζπγθξίζηκνη νη δείθηεο/ ζρφιηα/ κεηαβνιέο κε ηα πξνεγνχκελα έηε θξίζεθε νξζφ λα
ζπγθξηζνχλ νη ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά εθ παξαδξνκήο ε αλαθνξά ζηε
δηεπθξίληζε απηή πεξηνξίζηεθε ζηελ αξρή ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο, ελψ ζηελ νπζία φιε ε
αλάιπζε ησλ δεηθηψλ έρεη γίλεη επί κεγεζψλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ.
 ηελ ελφηεηα «Γ. Κίλδπλνη & Αβεβαηφηεηεο – Γαλεηζκφο – Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ Γαλείσλ»

δηεπθξηλίδεηαη φηη ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ, πξν ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ
δαλείσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ, είρε αλέιζεη ζε ζεκαληηθφ
χςνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο, ην επηηφθην ζπκβαζηνπνηήζεθε ζε
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Euribor ζπλ 4,25%. Χο εθ ηνχηνπ, κεηψζεθε ην επίπεδν επηηνθίνπ ζεκαληηθά, αιιά φρη ε
έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ.
 ηελ ελφηεηα «Ε. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» δηεπθξηλίδεηαη φηη εθ παξαδξνκήο

αλαθέξεηαη «δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο»
θαη ζεκεηψλεηαη φηη ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κε αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν.
Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014 ην ειεγθηηθφ γξαθείν ρξέσζε ηηο
εμήο ζπλνιηθέο ακνηβέο ζηνλ κηιν:
(πνζά ζε € ρηι.)
Τπνρξεσηηθφ Έιεγρν ησλ Λνγαξηαζκψλ θαη ηηο Δπηζθνπήζεηο ησλ
3κελσλ
(1)
Άιιεο Τπεξεζίεο Διεγθηηθήο Φχζεσο
Τπεξεζίεο Φνξνινγηθψλ πκβνπιψλ
Λνηπέο κε Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο
ύλνιν

124
16
11
151

Πεγή: ηνηρεία απφ ηελ Δηαηξία.
(1) Σν ελ ιφγσ πνζφ αθνξά ηηο ακνηβέο πνπ ρξέσζε ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηελ έθδνζε θνξνινγηθνχ
πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ.

3.10.6 Πιεξνθνξίεο γηα ηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ ειόληα ηελ Πεξίνδν 2013– 2014
Πεγέο Κεθαιαίσλ θαη Σακεηαθέο Ρνέο
Κχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2014 απεηέιεζαλ νη θαζαξέο
ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο ηνπ Οκίινπ χςνπο € 8.360 ρηι. Ζ εκθάληζε θαζαξψλ
ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2014 νθείιεηαη ζηα θέξδε ηεο
ρξήζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ βηνινγηθψλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ, θαζψο
θαη ζηε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδηθψλ) ηνπ Οκίινπ.
Καηά ηε ρξήζε 2013, θχξηα πεγή ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ απνηέιεζαλ νη ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, νη θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνζνχ € 5.504 ρηι., θαζψο θαη ε ρξήζε ηκήκαηνο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ
θαη ηζνδπλάκσλ χςνπο € 8.174 ρηι. πνπ είραλ ζπζζσξεπζεί θαηά ηελ 31.12.2012.
Δηδηθφηεξα, ε εκθάληζε θαζαξψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην
2013 νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ βηνινγηθψλ θαη ινηπψλ
απνζεκάησλ θαη ζηε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδηθψλ) ηνπ Οκίινπ θαη ζηε
κείσζε ησλ θαηαβιεζέλησλ ηφθσλ ηε ρξήζε 2013 ιφγσ ηεο ζπκθσλίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηηο
ηξάπεδεο θαη ηνλ κε ππνινγηζκφ ηφθσλ ππεξεκεξίαο ζηα ιεμηπξφζεζκα δάλεηα.
Σε ρξήζε 2014, νη θαζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
δηακνξθψζεθαλ ζε € 1.188 ρηι. έλαληη € 1.335 ρηι. ην 2013 θαη αθνξνχζαλ θπξίσο αγνξέο
ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Οη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ ζε εηζξνέο
χςνπο € 1.652 ρηι. ην 2014 ιφγσ ιήςεο δαλείσλ έλαληη εθξνψλ χςνπο € 2.439 ρηι. 2013,
ιφγσ εμφθιεζεο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.
Πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε θεθαιαίσλ
Γελ πθίζηαηαη νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, ν νπνίνο επεξέαζε ή
ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά, θαηά ηξφπν άκεζν ή έκκεζν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ.
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3.11 πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε
Ζ Δηαηξία δειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο µε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά
νξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1606/2002 θαη νξίδνληαη ελλνηνινγηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
ζρεηηθνχ Πξνηχπνπ (Γ.Λ.Π. 24), εθηφο απηψλ πνπ παξαηίζεληαη αθνινχζσο, ζχκθσλα µε
ηελ Δλφηεηα 19 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Δπηπιένλ, νη ζπλαιιαγέο µε ζπλδεδεκέλα κέξε
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φξνπο αγνξάο.
3.11.1 πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε θαηά ηηο Υξήζεηο 2013 – 2014
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014:
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

31.12.2013
343
1.939
1
2.283

31.12.2014
100
1
101

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα
Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

31.12.2013
29
2.379
4.084
264
6.756

31.12.2014
37
3.070
264
3.370

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα
Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

31.12.2013
227

31.12.2014
108

-

250
5
364

1.768
3
1.998

Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα
Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

31.12.2013
9
83
2.739
488
3.318

31.12.2014
22
145
1.492
88
1.747

Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα
Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.
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Οη ζπλαιιαγέο πξνο ηηο ζπλδεδεκέλεο αθνξνχλ πσιήζεηο γφλνπ, ηρζχσλ θαη φζνλ αθνξά ηηο
εθξνέο αθνξνχλ θαηά βάζε ελνίθηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014:
(πνζά ζε € ρηι.)*
Ακνηβέο Μηζζνδνζίαο, Λνηπέο Παξνρέο
Ακνηβέο Μειψλ Γ.. & Έμνδα Παξαζηάζεσλ Μειψλ ηνπ
ύλνιν

2013
303
2.075
2.379

2014
198
2.872
3.070

Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ Οξθσηή Διέγθηξηα
Λνγίζηξηα θα Διπίδα Λεσλίδνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 19801) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο Grant Thornton Α.Δ.

Ζ Δηαηξία δελ έρεη παξάζρεη δάλεηα, εγγπήζεηο ή πηζηψζεηο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά
ζηειέρε ηεο θαη ηα ινηπά πξφζσπα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ν κηινο κε ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη
αθνξνχζαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλνπξαμηψλ. Οη
θνηλνπξαμίεο είραλ αλαιάβεη ηελ παξαγσγή-εθηξνθή ηρζχσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη
ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αγφξαδαλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηηο πξψηεο
θαη βαζηθέο χιεο ηεο παξαγσγήο (γφλνο ηρζχσλ θαη ηξνθέο) θαη, αληίζηνηρα, φιεο νη
πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηρζχσλ απφ ηηο θνηλνπξαμίεο γίλνληαλ πξνο ηε ειφληα ε νπνία
δηαζέηεη ην εκπνξηθφ δίθηπν πσιήζεσλ. Δπνκέλσο, φιεο νη ζπλαιιαγέο αθνξνχζαλ
εκπνξηθέο πξάμεηο αγνξάο θαη πψιεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη σο απνηέιεζκα ησλ
ζπλαιιαγψλ απηψλ δηακνξθψλνληαλ αληίζηνηρα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ. Σε ρξήζε ηνπ 2014, δελ ππάξρνπλ
ζπλαιιαγέο αγνξψλ ηρζχσλ απφ ηηο Κνηλνπξαμίεο πξνο ηε ειφληα θαζφηη έρνπλ πσιήζεη ηα
απνζέκαηά ηρζχσλ ηνπο ζηελ Δηαηξία. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη εληφο ηεο ρξήζεο 2014 ε
Κνηλνπξαμία Ννηίνπ Δπβνίαο ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε, ε Κνηλνπξαμία Καιχκλνπ
εθθαζαξίζηεθε ελψ ε Κνηλνπξαμία Μαξκάξη ήηαλ αδξαλήο θαη ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε .
3.11.2 πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε από ηελ 01.01.2015 έσο ηελ 30.04.2015
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε γηα ηελ πεξίνδν 01.01-30.04 ησλ ρξήζεσλ 2014-2015:
Δηζξνέο
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

01.01 - 30.04.2014
0
0
0
0
0
0

01.01-30.04.2015
180
180

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Δθξνέο
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

01.01 - 30.04.2014
449
88
537

01.01-30.04.2015
2
300
88
391

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.
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Απαηηήζεηο
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

31.12.2014
108
250
5
364

30.04.2015
388
250
4
642

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Τπνρξεώζεηο
(πνζά ζε € ρηι.)*
Μεηξηθή
πγγελείο
Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Κνηλνπξαμίεο
Λνηπά πλδεδεκέλα Μέξε
ύλνιν

31.12.2014
0
22
145
1.492
88
1.747

30.04.2015
0
16
83
1.492
88
1.679

*Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Οη ζπλαιιαγέο πξνο ηηο ζπλδεδεκέλεο αθνξνχλ πσιήζεηο γφλνπ, ηρζχσλ θαη φζνλ αθνξά ηηο
εθξνέο αθνξνχλ θαηά βάζεη ελνίθηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη παξάζρεη δάλεηα, εγγπήζεηο ή πηζηψζεηο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά
ζηειέρε ηεο θαη ηα ινηπά πξφζσπα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
εκεηψλεηαη φηη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη, πέξαλ ηεο 30.04.2015 θαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηεηαηξηθέο
ζπλαιιαγέο.
3.12 εκαληηθέο Αιιαγέο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξίαο
χκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, δελ έρεη ιάβεη ρψξα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ή/θαη ζηελ εκπνξηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ απφ ηελ 31.12.2014 έσο ηελ
εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κε εμαίξεζε θαησηέξσ αλαθεξφκελα:
− Σελ πηζηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά € 50,4 εθαη., ηελ
11.02.2015, κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο (ζρεηηθά κε ηε
κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Αχμεζεο βιέπε
ελφηεηα 4.6 «Μείσζε ηεο Γηαζπνξάο (Dilution)» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
− Οη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, κεηά ηελ ππνγξαθή θαη ησλ εμαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη
ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθηακίεπζε πνπ αλαθέξνληαλ ζηα Οκνινγηαθά
Γάλεηα, ηελ 27.03.2015 πξνρψξεζαλ ζηελ εθηακίεπζε ησλ ηξηψλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ
πνζνχ € 107,6 εθαη. (ελψ ην ππφινηπν πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ ηφθσλ ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ έσο ην επηέκβξην ηνπ 2015) θαη έθιεηζαλ/ζπκςήθηζαλ
φιεο ηηο αλνηρηέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαλ ζηνπο φξνπο ησλ
Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ.
− ε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ 31.12.2014 πξνζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ
Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ
Μέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο, ππεγξάθεζαλ θαη ζα ππνγξαθνχλ
καθξνπξφζεζκεο δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ Μέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο, πνζνχ € 3,4 εθαη.,
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ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηνπο ηφθνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο εθηακίεπζεο ησλ
Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ.
εκεηψλεηαη επίζεο, φηη, ηελ 30.04.2015, ε Δηαηξία ππέγξαςε σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιινκέλε ηε
πκθσλία Δμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο, ε νπνία ηειεί ππφ
αλαβιεηηθέο αηξέζεηο. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ζα έρεη ζεκαληηθή
αιιαγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ζηελ εκπνξηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.6.4.4 «πκθσλία εμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ πηζησηψλ ηεο θαη ηεο Δηαηξίαο» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
3.13 Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή
Καζαξά θέξδε ηεο Δηαηξίαο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα θέξδε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ εμφδσλ, δεκηψλ, λφκηκσλ απνζβέζεσλ
θαη θάζε άιιεο εηαηξηθήο ππνρξέσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε
ηνπ άξζξνπ 44(α) ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη, ηα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξίαο
δηαλέκνληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
α) Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο
νξίδεη ν Κ.Ν.2190/1920, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ
(1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Ζ αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ απηφ θζάζεη
ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ
απνζεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο
κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ–δεκηψλ.
β) Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο,
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
γ) Γηα ηε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ απνθαζίδεη ειεχζεξα ε Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην ειάρηζην κέξηζκα, πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο ζηνπο
κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ,
αθαηξνπκέλσλ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ησλ θεξδψλ απφ ηελ εθπνίεζε κεηνρψλ, νη
νπνίεο θαηέρνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ δεθαεηίαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ζπκκεηνρή αλψηεξε
ηνπ 20% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο.
Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ιακβαλνκέλε κε
πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δχλαηαη λα
απνθαζηζηεί ε κε δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο θαη ε κεηαθνξά απηνχ ζε εηδηθφ
ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε θαη ηε δηαλνκή ηζφπνζεο αμίαο δσξεάλ
κεηνρψλ εληφο ηεζζάξσλ (4) εηψλ απφ ην ρξφλν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ σο άλσ
απνζεκαηηθνχ. Σέινο, ε Γεληθή πλέιεπζε, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε κε δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ
κεξίζκαηνο ρσξίο ην ζρεκαηηζκφ ηνπ σο άλσ απνζεκαηηθνχ.
Σν πνζφ ηνπ εγθξηζέληνο κεξίζκαηνο πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο εληφο δχν (2)
κελψλ απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ελέθξηλε ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Μεξίζκαηα, ηα νπνία δελ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο
εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπο ε
Γεληθή πλέιεπζε, παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1
ηνπ N.Γ. 1195/1942.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θακία δηαλνκή κεξίζκαηνο δελ δχλαηαη λα
ιάβεη ρψξα, αλ θαηά ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο
Δηαηξίαο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, είλαη, ή πξφθεηηαη λα γίλνπλ κεηά ηε
δηαλνκή, θαηψηεξα απφ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηα κε δηαλεκεηέα
απνζεκαηηθά.
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Σα πνζά πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο δελ κπνξεί λα μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ κε
ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ, κεηά απφ θφξνπο, ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο πνπ έιεμε,
πξνζαπμεκέλν κε ηα θέξδε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη κε ηα απνζεκαηηθά, ηα νπνία
επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζνχλ θαη απνθάζηζε ζρεηηθά ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε
δηαλνκή ηνπο θαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ην πνζφ
πνπ επηβάιιεηαη λα δηαηεζεί, ζχκθσλα κε ην Νφκν ή ην Καηαζηαηηθφ, γηα ην ζρεκαηηζκφ
απνζεκαηηθψλ.
χκθσλα κε ην λφκν, ε Δηαηξία δχλαηαη λα δηαλείκεη θαη πξνζσξηλφ κέξηζκα θαηά ηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, εθφζνλ 20 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηελ
ελ ιφγσ δηαλνκή, ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ινγηζηηθή
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κία εκεξήζηα
εθεκεξίδα ή, αληί ηεο εκεξήζηαο εθεκεξίδαο, αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξίαο θαη ελεκεξσζεί ακειιεηί ην νηθείν κεηξψν (ζχκθσλα κε ην άξζξν 232 ηνπ Ν.
4072/2012). Σα ελ ιφγσ κεξίζκαηα δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην ½ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ
φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε.
Ζ Δηαηξία, κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηεο, δελ έρεη θαηαβάιεη
κέξηζκα γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2013. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2014, θαζψο θαη ησλ
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε
νπνία ζα ζπγθιεζεί εληφο ηνπ 2015, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2014.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ πνπ ππεγξάθεζαλ πξνβιέπεηαη
φηη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ κε ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ νκνινγηνχρσλ, κε εμαίξεζε ηνπ ππνρξεσηηθψο θαηαβαιιφκελνπ
κεξίζκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 2190/1920 (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
βιέπε ελφηεηα 3.6.4.1 «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ).
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα κεξίζκαηνο ησλ κεηφρσλ παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα
4.5 «Γηθαηψκαηα Μεηφρσλ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
3.14 Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε
χκθσλα µε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ην αλψηαην φξγαλφ ηεο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε,
ε νπνία εθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Σα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά, επνπηηθά φξγαλα θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο
απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε θα Μαξία Εαθείξε - Δζσηεξηθφο
Διεγθηήο θαη νη θ.θ. Δπάγγεινο Πίπαο - Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, Θσκάο Υαζηψηεο–
Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, Μαξία Σξαλνχδε - Ννκηθφο χκβνπινο, Ησάλλεο
Σζηκηθιήο - Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Μνλάδσλ Δθηξνθήο, Ζιίαο Μπάξαο - Τπεχζπλνο
πληνληζκνχ Μνλάδσλ Δθηξνθήο, Παπιίλα Παπιίδνπ -Γηεπζχληξηα Παξαγσγήο
Ηρζπνγελλεηηθψλ ηαζκψλ, Δπάγγεινο Κνκλελφο - Γηεπζπληήο MIS, Γεψξγηνο Μπάζηνο Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο θαη σηήξεο Υαηνχπεο - Γηεπζπληήο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.
3.14.1 Γηνηθεηηθό πκβνύιην, Αλώηεξα Γηνηθεηηθά θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο (εθεμήο ην «Γ..») έρεη ηε γεληθή δηαρείξηζε θαη
εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο, απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία θαη
ελεξγεί θάζε πξάμε εθηφο απφ εθείλεο πνπ είηε απφ ην Νφκν, είηε απφ ην Καηαζηαηηθφ, έρεη
αξκνδηφηεηα ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο (εθεμήο ε «Γεληθή πλέιεπζε»).
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ην Γ.. απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο έληεθα (11)
κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη έρνπλ πεληαεηή ζεηεία, πνπ
παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα εγθξίλεη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί φκσο λα
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ππεξβεί ηελ εμαεηία. Γελ ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, εηδηθά
δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ Γ.. ππέξ κεηφρσλ.
Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα εθιέγεη έλα εθηειεζηηθφ κέινο σο Αληηπξφεδξν θαη έλα
εθηειεζηηθφ κέινο σο Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο
ηνπο. Δίλαη δπλαηφλ ην ίδην κέινο λα θέξεη θαη ηηο δχν ηδηφηεηεο.
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, ζηελ
έδξα ηεο Δηαηξίαο, φπνηε ην απαηηεί ν λφκνο ή ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο. Σν
Γ.. δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη εγθχξσο εθηφο απφ ηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο, νπνπδήπνηε εληφο
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο. Δπίζεο, δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη
εγθχξσο κε ηειεδηάζθεςε.
Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ είλαη παξφληεο ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηφ νη κηζνί (1/2) ζπλ έλαο ζχκβνπινη, ζε θακία πεξίπησζε φκσο ν
αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο απηνπξνζψπσο δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Σν Γ.. ιακβάλεη απνθάζεηο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ ηνπ (ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε
ςήθνο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Γ..), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη
απμεκέλε πιεηνςεθία.
Δηδηθφηεξα, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ
θεθάιαην άπαμ ή ηκεκαηηθά κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Απηέο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ρξνληθή
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε.
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 11.09.2014 Α’ Δπαλαιεπηηθήο ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξίαο:
 Δγθξίζεθε ε εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν απνηειείηαη απφ 7 (επηά)
κέιε θαη ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη αλέιαβε θαζήθνληα ηελ 01.10.2014.
 Δγθξίζεθαλ νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, σο εθηειεζηηθψλ, κε
εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Ζ ζχλζεζε ηνπ ηξέρνληνο Γ.. ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν εμειέγε απφ ηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ
ηεο 11.09.2014 κε πεληαεηή ζεηεία κέρξη ηελ 30.06.2019 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα δπλάκεη
ηεο απφ 01.10.2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, έρεη σο εμήο:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε ζην Γ..

Γεψξγηνο Αληχπαο

Πξφεδξνο ηνπ Γ..- Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Ησάλλεο ηεθαλήο

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..- Με Δθηειεζηηθφ Μέινο

Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο – Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

Παλαγηψηεο Αιιαγηάλλεο

Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

Μηραήι Κφθθηλνο

Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

Αδακαληίλε Λάδαξε

Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

Αζαλάζηνο θνξδάο

Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

Πεγή: Δπεμεξγαζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ Δηαηξία.

H ζεηεία ηνπ σο άλσ Γ.. είλαη πεληαεηήο ήηνη έσο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Α΄
Δμακήλνπ ηνπ 2019, παξαηεηλνκέλεο απηήο κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα
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εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο, κε δπλάκελεο λα
ππεξβεί ηελ εμαεηία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο.
Ζ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο,
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30, Πιάθα, Σ.Κ. 105 56.
πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην Γ.. πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) αλεμάξηεηα κε
εθηειεζηηθά κέιε, δπλάκεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο απφ 11.09.2014 Α’ Δπαλαιεπηηθήο ΔΓ
ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
Δθπξνζώπεζε
χκθσλα µε ην άξζξν 10 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ην Γ.. κπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ εγγξάθσο, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ησλ εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο
απφ απηέο πνπ ρξεηάδνληαη ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο,
ζε έλα ε πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ή φρη ηνπ Γ.., θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ
έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. είλαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
άξζξσλ 10 θαη 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχνπλ.
ηελ απφ 01.10.2014 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., κεηαμχ άιισλ, εγθξίζεθε ε εθπξνζψπεζε θαη νη
εηδηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ηεο Δηαηξίαο. Δηδηθφηεξα, ην Γ.. απνθάζηζε:
1. Σελ εθρψξεζε ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο φισλ ησλ
αξκνδηνηήησλ πιελ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ θαηά λφκν ζπιινγηθή ελέξγεηα, ζην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Ησάλλε Αλδξηαλφπνπιν, ν νπνίνο ζα δχλαηαη δηα κφλεο ηεο
ππνγξαθήο ηνπ, δειαδή ελεξγψληαο κεκνλσκέλα:
α. Να εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξία ελψπηνλ νηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
β. Να εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξία ελψπηνλ νηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο νηνπδήπνηε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν δ. θαησηέξσ.
γ. Να αζθεί νπνηαδήπνηε πξάμε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο
Δηαηξίαο θαηά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο θαη λα δεζκεχεη ηελ Δηαηξία δηα κφλεο
ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, δπλάκελνο
λα δηνξίδεη έηεξα πξφζσπα, ζπκβνχινπο ηνπ Γ.. ή ηξίηνπο, σο πιεξεμνπζίνπο
απηνχ ρνξεγψληαο ζε απηνχο ηελ θαηά λφκν πιεξεμνπζηφηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε
κέξνπο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, πξνζδηνξίδνληαο ζηα πιεξεμνχζηα έγγξαθα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ή θαηεγνξίεο πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ έθηαζε ηεο
πιεξεμνπζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.
δ. Δηδηθψο, πξνθεηκέλνπ πεξί ππνβνιήο ή αληίθξνπζεο κελχζεσλ ή εγθιήζεσλ ή
παξαηηήζεσλ απφ απηέο, ππνβνιήο εγγξάθσλ εμεγήζεσλ θαη απνινγεηηθψλ
ππνκλεκάησλ, δειψζεσλ παξαζηάζεσο πνιηηηθήο αγσγήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο
πξνδηθαζίαο, πξναλάθξηζεο ή θχξηαο αλάθξηζεο, ή ζην αθξναηήξην, ή
παξαηηήζεσο απφ απηέο, αζθήζεσο φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιηηηθψο
ελάγνληνο, αζθήζεσο ελδίθσλ κέζσλ θαηά πνηληθψλ απνθάζεσλ θαη
βνπιεπκάησλ ή παξαηηήζεσο απφ ηέηνηα έλδηθα κέζα, δφζεσο φξθσλ, θαζψο θαη
ζε φιεο γεληθψο ηηο πεξηπηψζεηο παξαζηάζεσο επί δηθαζηεξίνπ ή απηνπξφζσπεο
εκθάληζεο ελψπηνλ εηζαγγειηθήο ή άιιεο δηθαζηηθήο, αζηπλνκηθήο, ιηκεληθήο,
πγεηνλνκηθήο, αγνξαλνκηθήο ή άιιεο αλαθξηηηθήο αξρήο, νηνπδήπνηε βαζκνχ θαη
δηθαηνδνζίαο, ηελ Δηαηξία εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ δηαδεπθηηθά o θ. Ησάλλεο
Αλδξηαλφπνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. – Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο
Δηαηξίαο, ή θαζέλαο απφ ηνπο θαησηέξσ ηνπηθνχο δηεπζπληέο, αλαιφγσο ηεο
πεξηνρήο, φπσο αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο ή νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, ή
ηξίηνο, πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ή κε, ζηνλ νπνίν νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο
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2.

3.

4.

5.

αλσηέξσ ζα έρεη παξάζρεη ζχκθσλα κε ην λφκν πιεξεμνπζηφηεηα λα πξνβαίλεη
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ πξάμεηο ή ελέξγεηεο.
Δπίζεο, ην Γ.. δηνξίδεη ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ηνπηθνχο δηεπζπληέο
παξαγσγήο, νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη αζθαιείαο θαη ηήξεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ζα
εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξία ελψπηνλ νηαζδήπνηε δηθαζηηθήο, αζηπλνκηθήο,
ιηκεληθήο, πγεηνλνκηθήο, αγνξαλνκηθήο ή άιιεο αξρήο νηνπδήπνηε βαζκνχ θαη
δηθαηνδνζίαο, δπλάκελνη λα δίλνπλ φξθν φληαο ππφινγνη έλαληη ηνπ λφκνπ.
Δηδηθά θαη πεξηνξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ έθδνζε θαη νπηζζνγξάθεζε επηηαγψλ
πιεξσηέσλ αλεμαξηήησο πνζνχ, ηνλ θ. Ησάλλε Αλδξηαλφπνπιν – Γηεπζχλνληα
χκβνπιν ηεο Δηαηξίαο, αλαπιεξνί ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ν θ.
Παλαγηψηεο Βαζηιάθνο ηνπ Γεκεηξίνπ.
Δηδηθά θαη πεξηνξηζηηθά φζνλ αθνξά ζπλαιιαγέο κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν φρη
κεγαιχηεξν ησλ € 15.000,00, ηα αλσηέξσ πξφζσπα ππφ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο
αλαπιεξνχλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο απηψλ, ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο
ηεο Δηαηξίαο θ. Δπάγγεινο Πίπαο θαη ε θα Αδακαληία ψε, ελεξγνχληεο πάληνηε θαη
απνθιεηζηηθά θαη νη δχν απφ θνηλνχ.
Αξκφδηνο αγνξαλνκηθφο εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ Διιάδα νξίδεηαη ν θ.
Παλαγηψηεο Μπφξζεο ηνπ Νηθνιάνπ, Τπεχζπλνο πληνληζκνχ Δμαιηεχζεσλ, ν νπνίνο
εθπξνζσπεί λνκίκσο ηελ Δηαηξία ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε αγνξαλνκηθήο αξρήο φιεο
ηεο επηθξάηεηαο, φληαο ππφινγνο έλαληη ηνπ λφκνπ, αλαπιεξνχκελνο ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ηνπο θαησηέξσ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπο ηνπηθνχο
δηεπζπληέο.
ζνλ αθνξά ην ππνθαηάζηεκα ηεο Μπηηιήλεο έρεη δνζεί εηδηθή εμνπζηνδφηεζε
δηαρείξηζεο θαη γηα νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζηνλ θ. Γεψξγην Γξηππηψηε, ελψ γηα ην
ππνθαηάζηεκα ηεο Λέξνπ έρεη δνζεί εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο ζηε Λέξν ζηνλ θ. Αιέμαλδξν Γεκεηξαθφπνπιν.

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη
επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο.
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Γεώξγηνο Αληύπαο, Πξόεδξνο ηνπ Γ.. – Με Δθηειεζηηθό Μέινο
Γελλήζεθε ην 1944. Απφ ην 1967 αζρνιείηαη κε επηρεηξήζεηο σο κέηνρνο θαη κέινο
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ. Έρεη δηαηειέζεη κέινο Γ.. ζηελ ΑΝΣΔΝΝΑ T.V. Α.Δ. (2000-2011)
θαη ζηε ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. (1996-2008). ήκεξα, είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο ΠΔΡΔΤ
ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ., Πξφεδξνο ηνπ Γ.. – Με Δθηειεζηηθφο ηεο
ειφληα θαη χκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο ΑΝΣΔΝΝΑ T.V. A.E.
Ησάλλεο ηεθαλήο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. – Με Δθηειεζηηθό Μέινο
Γελλήζεθε ην 1943. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Οηθνλνκηθψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ θαη M.A. Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηε Νέα ρνιή Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ
ηεο Νέαο Τφξθεο. Τπήξμε ηδξπηήο θαη Γηεπζπληήο ηεο Spot Advertising Ltd (πνπ
κεηνλνκάζηεθε ελ ζπλερεία ζε Spot Thompson Α.Δ.) κέρξη ην 1975 θαη ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο κέρξη ην 1981. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ
Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ (1991-1995), Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ FGM (1997-1999), Πξφεδξνο
ηεο Οκνζπνλδίαο Δπξσπαίσλ Παξαγσγψλ Τδαηνθαιιηέξγεηαο (FEAP) (2003-2006). Ηδξπηήο
ηεο Δηαηξίαο ην 1981, ζηελ νπνία, απφ ην 1990 έσο ην 2014, θαηείρε ηε ζέζε ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ελψ ζήκεξα, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ..
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Ησάλλεο Αλδξηαλόπνπινο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό Μέινο Γ..
Γελλήζεθε ην 1954. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεηξαηά. Απφ ην 1980, δηεηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ
νκίινπ εηαηξηψλ AVEEA Α.Δ. Απφ ην 1988, δηεηέιεζε Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
Δηαηξία θαη απφ ην 1995 θαηέρεη ηε ζέζε κέινο ηνπ Γ.. θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο ειφληα.
Παλαγηώηεο Αιιαγηάλλεο, Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθό Μέινο Γ..
Γελλήζεθε ην 1948. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ (Α..Ο.Δ.Δ.). Απφ ην 1975 έσο ην 1976, εξγάζηεθε ζηελ εηαηξία DATA TECHNICA
PAPAKOSMAS LTD ζην ηνκέα κεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ, ελψ απφ ην
1976 έσο ην 1981 εξγάζηεθε ζε θαηάζηεκα ηεο BANK OF AMERICA, ζηελ Αζήλα ζηε
δηαρείξηζε δαλείσλ. Απφ ην 1982 έσο ην 1993, δηεηέιεζε Μanager ζηελ Credit Lyonnais
Greece S.A. Απφ ην 1994 έσο ην 1996, ήηαλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Hellas Fisheries
S.A., κέινο ηνπ νκίινπ Νεξέα, θαη Financial Controller ηνπ νκίινπ Νεξέα. Σελ πεξίνδν 19972004, εξγάζηεθε ζηελ ειβεηηθή ηξάπεδα BANQUE CANTONALE VAUDOISE, ζηα γξαθεία
ηεο ζηε Αζήλα, φπνπ θαηέιαβε δηάθνξεο ζέζεηο κε ηειεπηαία απηήο ηνπ Assistant Vice
President. Απφ ην 2005 έσο ην 2010, εξγαδφηαλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ζε
δηάθνξεο εηαηξίεο φπσο NUTRIA S.A., VELESTINO S.A., θαζψο θαη ζε εηαηξίεο real estate,
ελψ απφ ην 2011 έσο ζήκεξα, είλαη αλεμάξηεηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζχκβνπινο.
Μηραήι Κόθθηλνο, Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθό Μέινο Γ..
Γελλήζεθε ην 1944. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ ηεο Α..Ο.Δ.Δ. Απφ ην 1962 έσο ην 2002,
εξγάζηεθε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηεηέιεζε Γηεπζπληήο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ
θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο (Project Finance) θαη
Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεο. Απφ ην Γεθέκβξην 2002 έσο ην Φεβξνπάξην 2007, δηεηέιεζε
Γηεπζπληήο Οξγάλσζεο θαη Project Manager ηεο ASPIS BANK. Απφ ην Μάξηην 2007 έσο ηνλ
Απξίιην 2010, δηεηέιεζε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
(Κχπξνπ) Ltd.
Αδακαληίλε Λάδαξε, Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθό Μέινο Γ..
Ζ θα Αδακαληίλε Λάδαξε, γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Σκήκαηνο ηεο Α..Ο.Δ.Δ., θάηνρνο M.Sc. Οηθνλνκηθψλ απφ ην LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS, κε εμεηδίθεπζε ζηηο Βηνκεραληθέο ρέζεηο θαη ζηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ,
θαζψο θαη ηνπ European Master in Business Administration ζε ζέκαηα νπηηθναθνπζηηθψλ
πνιπκέζσλ.
Δίλαη Αληηπξφεδξνο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο Δπηηξνπήο
Δπελδχζεσλ ηεο Δ.Υ.Α.Δ.
Γηαηέιεζε ζπλεξγάηεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Γξακκαηείαο
ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΑΟΠ) (1982-1986, 1986-1989, 19941999).
Απφ ην 1986 σο ην 2009 εξγάζηεθε ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζηελ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ
θαη Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη σο χκβνπινο Γηνίθεζεο (1994-2009).
Σελ πεξίνδν 2002-2005, ήηαλ επίζεο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηεο ΔΒΗΑΚ
Α.Δ., ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ νκίινπ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Alpha Bank, ελψ απφ
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2009, δηεηέιεζε Γηεπζχληξηα θαη Μέινο ηνπ Γ..
ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο.
Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2001 έσο ην Μάξηην 2004, δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γ.. ηεο Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο. Σν Γεθέκβξην 2009, αλέιαβε Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. – Τπνδηνηθεηήο ηεο
Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, απφ ηελ νπνία απνρψξεζε ηα ηέιε ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2012 γηα λα
επηζηξέςεη ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα σο ηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ 2012. Τπήξμε εθιεγκέλν
κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Σακείνπ Οηθνλνκνιφγσλ (ΔΣΑΟ), ελψ ζήκεξα είλαη
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κέινο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ. Δπίζεο έρεη δηαηειέζεη κέινο ζε Γ..
δηαθφξσλ εηαηξηψλ θαη κέινο δηππνπξγηθψλ επηηξνπψλ, ελψ ζπκκεηείρε θαη ζε εζληθέο
αληηπξνζσπείεο.
Αζαλάζηνο θνξδάο, Αλεμάξηεην – Με Δθηειεζηηθό Μέινο Γ..
Γελλήζεθε ην 1965. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ ΑΟΔΔ. Απφ ην 1987 εξγάζηεθε σο
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ελψ παξάιιεια δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία εηαηξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απφ ην 2004 έσο
ην 2009, αλέιαβε Γεληθφο Γξακκαηέαο Καηαλαισηή ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθφο
Γξακκαηέαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2012 έσο ην θαινθαίξη ηνπ 2014, δηεηέιεζε Τθππνπξγφο
Αλάπηπμεο, αξκφδηνο γηα ζέκαηα εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο.
Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο:
Δπάγγεινο Πίπαο, Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
Γελλήζεθε ην 1966. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ απφ ηε ρνιή Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Απφ ην 1990, εξγάζηεθε σο
ινγηζηήο γηα ηελ Δηζαγσγηθή Δηδψλ Τγηεηλήο ΥΑΛΛΑ Α.Δ. θαη ζε εηαηξία ρνλδξηθνχ
εκπνξίνπ μπιείαο. Απφ ην 1991, δηεηέιεζε Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ ζηελ Aqualim Hellas
Α.Δ.. Απφ ην 1994 ήηαλ ινγηζηήο γηα ηε ειφληα. Απφ ην 1996, δηεηέιεζε Πξντζηάκελνο
Λνγηζηεξίνπ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ειφληα θαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2000, θαηέρεη ηε
ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ ειφληα, ελψ απφ ην 1997 έσο ην 2014 ήηαλ
κέινο ηνπ Γ.. ηεο ειφληα.
Θσκάο Υαζηώηεο, Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
Γελλήζεθε ην 1973. Πηπρηνχρνο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο, Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο
Δπηζηήκεο, κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Executive Master in
Banking and Financial Management (M.Sc). Απφ ην 1999 έσο ην 2002, δηαηέιεζε Γηεπζπληήο
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Οκίινπ INTERARGΟ GROUP ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. απφ ην 2002 έσο ην 2005, εξγάζηεθε σο Τπεχζπλνο Λνγηζηεξίνπ ηεο
εκπνξηθήο εηαηξίαο Eurofish Hellas-Αζηαξηε Α.Δ., εκπνξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ειφληα.
Απφ ην 2005 έσο 2006, δηεηέιεζε Γηνηθεηηθφο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο εηζεγκέλεο
εηαηξίαο ΤΗΟΗ Δ. ΥΑΣΕΖΚΡΑΝΗΧΣΖ ΑΛΔΤΡΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ. Απφ ην 2006 έσο
ην 2011, δηεηέιεζε Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο INTERFISH ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ.,
πνπ αλήθε ζηνλ κηιν ειφληα. Απφ ην 2011 έσο θαη ζήκεξα, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ζηνλ κηιν ειφληα.
Μαξία Σξαλνύδε, Ννκηθόο ύκβνπινο
Γελλήζεθε ην 1976. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ννκηθήο απφ ην Παλεπηζηήκην Οπαιίαο, LLB
Honors Law Degree θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζην Δπξσπατθφ Γίθαην LLM in European
Law University of Wales. Έιαβε ηελ άδεηα δηθεγνξίαο ην 2005. Απφ ην 2003 έσο ην 2014,
έθαλε πξαθηηθή θαη άζθεζε δηθεγνξία ζε δηθεγνξηθή εηαηξία ηεο Αζήλαο. Δληάρζεθε ζηνλ
κηιν ειφληα ην 2014 θαη εξγάδεηαη έθηνηε σο Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Οκίινπ.
Ησάλλεο Σζηκηθιήο, Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Μνλάδσλ Δθηξνθήο
Γελλήζεθε ην 1969. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Ηρζπνιφγνπ ηεο ζρνιήο Σερλνινγίαο ΓεσπνλίαοΣκήκαηνο Ηρζπνθνκείαο Αιηείαο. Σν 1990 πξνζιήθζεθε σο εθπαηδεπφκελνο ζηελ εηαηξία ,
απφ ην 1991 έσο ην 1994 δηαηέιεζε πξντζηάκελνο ζηε Μ/Δ ζηνλ ξκν Βνπξιηά θαη ηε δηεηία
1995-1997 πξντζηάκελνο ζηε Μ/Δ ζηνλ ξκν ειφληα. Απφ ην 1997 έσο ην 2012 δηεηέιεζε
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πεξηθεξεηάξρεο ηεο πεξηθέξεηαο αξσληθνχ. Απφ ην 2012 έσο ζήκεξα θαηέρεη ηε ζεκεξηλή
ηνπ ζέζε.
Ζιίαο Μπάξαο, Τπεύζπλνο πληνληζκνύ Μνλάδσλ Δθηξνθήο
Γελλήζεθε ην 1972. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ηρζπνινγίαο ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ,
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Λέζηεξ θαη ζε εμέιημε MBA απφ ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Νφβη αλη. Απφ ην 1993 έσο ην 2002, εξγάζηεθε σο Ηρζπνιφγνο θαη
Τπεχζπλνο Πεξηθεξεηψλ Αξγνιίδνο θαη Δπβνίαο. Απφ ην 2002 έσο ην 2006, δηεηέιεζε
βνεζφο Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη Project Manager ηεο Δηαηξίαο. Απφ ην 2006, θαηέρεη ηε
ζεκεξηλή ηνπ ζέζε.
Παπιίλα Παπιίδνπ, Γηεπζύληξηα Παξαγσγήο Ηρζπνγελλεηηθώλ ηαζκώλ
Γελλήζεθε ην 1966. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Βηνινγίαο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη MSc in Aquaculture απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Stirling. Δληάρζεθε ζηνλ
κηιν ειφληα ην 1994 θαη εξγάζηεθε σο ηρζπνιφγνο θαη ππεχζπλε ζε φια ηα ηκήκαηα
παξαγσγήο γφλνπ ηνπ Οκίινπ ειφληα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ σο ην 2001 νπφηε
θαη αλέιαβε ην ζπληνληζκφ παξαγσγήο γφλνπ ηνπ Οκίινπ. Απφ ην 2001 σο ην 2006,
δηεηέιεζε Βνεζφο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη απφ ην 2006 θαηέρεη ηε ζεκεξηλή ηεο ζέζε.
Δπάγγεινο Κνκλελόο, Γηεπζπληήο MIS
Γελλήζεθε ην 1965. Δίλαη απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο (πιεξνθνξηθήο θαηεχζπλζεο).
Απφ ην 1988 έσο 1997, δηεηέιεζε αλαιπηήο ζηελ Siemens - Nixdorf A.E. Απφ ην 1997 έσο
2003, δηεηέιεζε Σερληθφο Γηεπζπληήο θαη R&D Manager ζηελ IFS Hellas A.E. Δληάρζεθε
ζηελ Δηαηξία ην 2004 θαη απφ ηφηε θαηέρεη ηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε.
Γεώξγηνο Μπάζηνο, Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο
Γελλήζεθε ην 1955. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη MBA απφ ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν ζηελ Ηηαιία. Απφ ην 1985 έσο ην 1989, δηεηέιεζε κεραληθφο ζηελ
Mobil Oil, Avin Oil. Απφ ην 1989, εξγάζηεθε ζηε Fiat AutoHellas σο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ.
Δληάρζεθε ζηελ Δηαηξία ην 2001 θαη απφ ηφηε θαηέρεη ηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε.
σηήξεο Υαηνύπεο, Γηεπζπληήο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ
Γελλήζεθε ην 1968. Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απφ ην 1994 έσο ην 2002, δηεηέιεζε ππεχζπλνο κηζζνδνζίαο ζηνλ
φκηιν εηαηξηψλ ηεο Intracom. Απφ ην 2003 κέρξη ην 2006, δηεηέιεζε Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ
ζηελ Creta Farm Α.Δ. Δληάρζεθε ζηελ Δηαηξία ην 2006 θαη απφ ηφηε θαηέρεη ηε ζεκεξηλή ηνπ
ζέζε.
Σν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηεο θαο Μαξίαο Εαθείξε, Δζσηεξηθήο Διέγθηξηαο ηεο Δηαηξίαο
παξαηίζεηαη θαησηέξσ ζηελ ππνελφηεηα «Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» ηεο ελφηεηαο
3.14.1.2 «Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
3.14.1.1 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη έρεη πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο πεξί Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία, φπσο θπξίσο:
 Απφ ην Ν.3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο
ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr), θαζψο θαη ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr).
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Απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) γηα ηηο εηζεγκέλεο
εηαηξίεο, ν νπνίνο ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΒ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ
θαη Βηνκεραληψλ) θαη θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξψηεο αλαζεψξεζήο
ηνπ απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΔΓ) ζηηο 28 Ηνπλίνπ
2013. Σν ΔΔΓ ηδξχζεθε ην 2012 θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ησλ
Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (ΔΥΑΔ) θαη ηνπ ΔΒ, πνπ αλαγλψξηζαλ απφ θνηλνχ ηε
ζπκβνιή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αδηάθνπε κεγέζπλζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο
ειιεληθήο αγνξάο. Ζ θνηλή απηή πξσηνβνπιία απνηππψλεηαη ζηνλ Κψδηθα ν νπνίνο
εθεμήο θαιείηαη Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. O Κψδηθαο απηφο
βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΔΓ, ζηελ θάησζη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.esed.org.gr/.
 Απφ ην Ν.3693/2008.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.3016/2002, ζε
«εθηειεζηηθά» κέιε, θαη ζε «κε εθηειεζηηθά» κέιε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα
απαξηίδεηαη θαηά ην 1/3 απφ κε εθηειεζηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη
λα είλαη αλεμάξηεηα. Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ.
Σα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο,
είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηνίθεζε θαη δηεπζέηεζε ζεκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ
ελνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ, πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, θαη επηθνπξνχλ ην Γηεπζχλνληα
χκβνπιν ζην έξγν ηνπ.
Σα κε εθηειεζηηθά θαη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη
αλεμάξηεηα απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεηνςεθία
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη δελ δηαηεξνχλ θακηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
ή άιιε εκπνξηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ αλεμάξηεηε
θξίζε ηνπο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ πεξηνξίδνληαη ζηηο εθηηκήζεηο πνπ
δηελεξγνχλ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ απφδνζή ηεο, ην ελεξγεηηθφ ηεο θαη ην
δηνξηζκφ βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο δελ αθνξνχλ ηα
θαζεκεξηλά ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξίαο. Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, αλαθνξέο θαη μερσξηζηέο
εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν.
Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ πθηζηάκελνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο είλαη ν θ. Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο. Οη
θ.θ. Γεψξγηνο Αληχπαο θαη Ησάλλεο ηεθαλήο είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε, ελψ νη θ.θ.
Παλαγηψηεο Αιιαγηάλλεο, Μηραήι Κφθθηλνο, Αδακαληίλε Λάδαξε θαη Αζαλάζηνο θνξδάο
νξίζζεθαλ σο αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ..
Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο έρεη θαηαξηηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, θξίλεηαη επαξθήο θαη πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν πνπ
πξνβιέπεη ν Ν. 3016/2002. πλνπηηθά, πεξηιακβάλεη:
 Σε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηε ζρέζε
ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο κε ηε δηνίθεζε, ελψ πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, εμππεξέηεζεο κεηφρσλ θαη εηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ.
 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
 Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα
αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο.
 Σηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο
ηνπο κε ηελ Δηαηξία, θαηέρνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ζε θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξίαο ή
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, εθφζνλ απηέο είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε
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ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
Δηαηξία.
Σηο δηαδηθαζίεο πξναλαγγειίαο θαη δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ
θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή
ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξία, θαζψο θαη κε βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο.
Σνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη
κεηαμχ ζπγαηξηθψλ ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηα φξγαλα θαη ηνπο
κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο.
Σελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ζε πξφζσπα ζηα νπνία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη αλαζέζεη θάπνηεο
απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ θαη ζηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.
Σελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ πιεξνθνξηψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο
πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο νξίδνπλ κε πνηνλ ηξφπν ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηξίηα πξφζσπα, ζηα νπνία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη
αλαζέζεη αξκνδηφηεηέο ηνπ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα θαη επαξθψο ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηπρφλ ζπκθέξνληά ηνπο ζε εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ή άιιε ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηελ Δηαηξία ή
ζπγαηξηθέο ηεο.

3.14.1.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Δπηηξνπή Διέγρνπ
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 4 (ηέζζεξηο) θνξέο ην ρξφλν θαη
απαξηίδεηαη απφ 3 (ηξία) κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3693/2008. πγθεθξηκέλα, ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ, απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, φπσο
νξίζηεθαλ ζηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 11.09.2014:
 θ. Μηραήι Κφθθηλν, Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ...
 θ. Αδακαληίλε Λάδαξε, Αλεμάξηεην -Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ...
 θ. Παλαγηψηε Αιιαγηάλλε, Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ...
ζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ:
 Παξαθνινπζεί, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο, επηβιέπεη θάζε επίζεκε αλαθνίλσζε,
πνπ αθνξά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξίαο, θαη εμεηάδεη ηα βαζηθά ζεκεία
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ
πιεπξάο Γηνίθεζεο.
 Δπνπηεχεη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ηεο Δηαηξίαο θαη
παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ εμεηάδεη ζε
πεξηνδηθή βάζε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο,
ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη, αληηκεησπίδνληαη θαη
δεκνζηνπνηνχληαη κε νξζφ ηξφπν.
 Δμεηάδεη ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο κπνξεί, ππφ ερεκχζεηα, λα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο
ηνπ γηα ελδερφκελεο παξαλνκίεο θαη παξαηππίεο ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο ή γηα άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ
Δπηηξνπή Διέγρνπ δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη
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αλεμάξηεηε δηεξεχλεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζή
ηνπο.
 Δμεηάδεη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ
ζπγαηξηθψλ ηεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη παξέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθέο
αλαθνξέο.
 Τπνζηεξίδεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην σο πξνο ηελ απφθηεζεο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ
ζε ζέκαηα ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ.
Γεληθφηεξα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ έρνπλ επηθνξηηζζεί κε ηελ παξαθνινχζεζε:
 Σεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.
 Σεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
 Σεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 Σεο χπαξμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ
ειεγθηή ηδίσο σο πξνο ηελ παξνρή θαη άιισλ ππεξεζηψλ.
Δπίζεο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ:
 Αμηνινγνχλ ηνλ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 πδεηνχλ κε ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηηο νπζηψδεηο ειεγθηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ, αλεμάξηεηα εάλ απηέο επηιχζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ή έκεηλαλ
αλεπίιπηεο.
 πδεηνχλ κε ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηελ έθζεζή ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο δε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο
παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, είλαη αλεμάξηεηνο, δελ
ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξίαο θαη επνπηεχεηαη απφ έλα
έσο ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ είλαη κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ην νπνίν έρεη θαη άιιεο εθηφο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελήο ησλ παξαπάλσ, κέρξη θαη δεχηεξνπ βαζκνχ
εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο.
Ζ Δηαηξία έρεη νξίζεη εζσηεξηθφ ειεγθηή ηελ θα Εαθείξε Μαξία. Καηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο, δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία
άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξίαο θαη επνπηεχεηαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ηεο Δηαηξίαο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
 Οξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο θαη δελ είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ην
νπνίν έρεη θαη άιιεο εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελήο ησλ
παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο.
 Λακβάλεη γλψζε, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ,
εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη έρεη
πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ζπλεξγάδνληαη θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη γεληθά
δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπ. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξέρεη ζηνλ
εζσηεξηθφ ειεγθηή φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ
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αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηδηαίηεξα απηήο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο.
Αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ
ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Δλεκεξψλεη εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ην
δηελεξγνχκελν απφ απηφλ έιεγρν θαη παξίζηαληαη θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ
κεηφρσλ.
Παξέρεη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ επνπηηθέο αξρέο, ζπλεξγάδεηαη κε απηέο θαη
δηεπθνιχλεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο
πνπ απηέο αζθνχλ.

Αθνινχζσο, παξαηίζεηαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηεο θαο Μαξίαο Εαθείξε:
Μαξία Εαθείξε, Δζσηεξηθόο Διεγθηήο
Γελλήζεθε ην 1976 ζηελ Αζήλα. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 2000, ήηαλ ππεχζπλε πξνγξακκάησλ ηεο
εηαηξίαο AMACON ΚΔΚ Α.Δ. κε εκπεηξία ζην ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο θαη
παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ππεχζπλε γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο ζε θάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, γηα ην ρξνληθφ θαη
νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Σν 2009, εξγαδφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Οκίινπ ειφληα. Απφ ην 2010, είλαη εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο ειφληα.
3.14.1.3 Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ θαη Τπεξεζία Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ
Τπεξεζία Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ
Ζ Τπεξεζία Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξίαο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4, 5, θαη 8 ηεο
Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/14-11-2000, θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο
Δηαηξίαο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν.
Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ
Ζ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ έρεη ηελ θχξηα επζχλε ηεο άκεζεο, νξζήο θαη ηζφηηκεο
πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο εμππεξέηεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε βάζε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. Αλαθέξεηαη
απεπζείαο ζηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Τπεχζπλν Δπηθνηλσλίαο Μεηφρσλ.
3.14.2 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ,
θαζώο θαη Αλώηεξσλ Γηνηθεηηθώλ ηειερώλ
Σα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ηα αλψηεξα
δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο, δήισζαλ ηα εμήο:
1. Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο
ζηελ Δηαηξία θαη είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ Δηαηξία, δελ αζθνχλ άιιεο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο εμήο εμαηξέζεηο:
 Ο θ. Παλαγηψηεο Αιιαγηάλλεο, Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. ηεο
Δηαηξίαο είλαη αλεμάξηεηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζχκβνπινο.
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H θα Αδακαληίλε Λάδαξε, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. είλαη κε
εθηειεζηηθή Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Υ.Α.Δ. θαη κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο ίδηαο εηαηξίαο.
2. Γελ πθίζηαληαη νηθνγελεηαθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ,
δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ αλψηεξσλ
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο.
3. Γελ δηαηεινχλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κέιε
δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, νχηε είλαη κέηνρνη ή εηαίξνη ζε
άιιε εηαηξία ή λνκηθφ πξφζσπν, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο:
 Ο θ. Γεψξγηνο Αληχπαο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο ηεο Δηαηξίαο,
είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο ΠΔΡΔΤ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Β.Δ.Δ.
θαη χκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο ΑΝΣΔΝΝΑ T.V. A.E.
 Ο θ. Ησάλλεο ηεθαλήο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο είλαη Αληηπξφεδξνο
θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ εηαηξηψλ: AQUANET A.E., AQUAVEST A.E.,
ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ., ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ., ΣΔΝΧΝ Α.Σ.Δ.,
Αληηπξφεδξνο ησλ εηαηξηψλ ΤΓΡΑ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΧΝ Α.Δ., Πξφεδξνο θαη
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΔΛΛΖ Α.Σ.Δ., Γηαρεηξηζηήο ησλ εηαηξηψλ: Κ/Ξ
ΝΟΣΗΟΤ ΔΤΒΟΗΑ 1, Κ/Ξ ΜΑΡΜΑΡΗ ΔΤΒΟΗΑ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο
εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ. Δπίζεο, είλαη κέηνρνο ζηελ εηαηξία MARITAE
ENTERPRISES COMPANY LIMITED.
 Ο θ. Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο. ηεο Δηαηξίαο, είλαη Μέινο
Γ.. ησλ εηαηξηψλ: AQUANET A.E. , AQUAVEST A.E. , ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ.,
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ., ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ., ΤΓΡΑ ΜΔΗΣΔ
ΑΦΑΛΗΔΧΝ Α.Δ., Αλαπιεξσηήο Γηαρεηξηζηήο ηεο Κ/Ξ ΝΟΣΗΟΤ ΔΤΒΟΗΑ 1.
 Ζ θα Αδακαληίλε Λάδαξε είλαη Αληηπξφεδξνο (κε εθηειεζηηθφ κέινο) ηνπ Γ.. θαη
κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δ.Υ.Α.Δ.
 Ο θ. Δπάγγεινο Πίπαο, Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, είλαη Μέινο Γ.. ησλ εηαηξηψλ:
AQUANET A.E. , AQUAVEST A.E., ΒΗΛΛΑ ΠΡΔΗΔ Α.Δ., ΠΟΛΔΜΑΡΥΑ
ΔΠΗΓΑΤΡΟ Α.Δ. θαη Γηεπζπληήο ησλ εηαηξηψλ: SELONDA INTERNATIONAL LTD
θαη HYDRA ESTATE INC.
 Ο θ. Ζιίαο Μπάξαο, πληνληζηήο ησλ Μνλάδσλ Δθηξνθήο, είλαη Μέινο Γ.. ηεο
εηαηξίαο ΔΒΗΔΣΑΝΗ A.Δ. θαη δηαρεηξηζηήο ηεο ΓΛΑΡΟΝΖΗ ΔΠΔ.
 Ζ θα Παπιίλα Παπιίδνπ, Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Ηρζπνγελλεηηθψλ ηαζκψλ, είλαη
Μέινο Γ.. θαη κέηνρνο ηεο εηαηξίαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.
4. Γελ ππήξμαλ κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ή εηαίξνη ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ησλ πέληε (5) ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο:
 Ο θ. Γεψξγηνο Αληχπαο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο ηεο Δηαηξίαο,
δηεηέιεζε κέινο Γ.. ζηελ ΑΝΣΔΝΝΑ T.V. Α.Δ.
 Ο θ. Ησάλλεο ηεθαλήο, Αληηπξφεδξνο Γ.. ηεο Δηαηξίαο, δηεηέιεζε Μέινο Γ.. ηεο
ΑΣΡΑΗΑ Α.Δ.Β.Δ., Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο E.B.I. A.E. ,
Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ εηαηξηψλ: ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ
ΔΥΗΝΑΓΧΝ Α.Δ., Αληηπξφεδξνο ησλ εηαηξηψλ FISH FILLET HELLAS Α.E.,
INTERFISH Α.Δ., Αλαπιεξσηήο Γηαρεηξηζηήο ηεο Κ/Ξ ΚΑΛΤΜΝΟΤ, Γηεπζχλσλ
χκβνπινο ηεο εηαηξίαο ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΝΖΗΑ Α.Δ., θαη
Πξφεδξνο ησλ εηαηξηψλ AEGEAN A.S. θαη ΑΘΖΝΖ Α.Δ.
 Ο θ. Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο. ηεο Δηαηξίαο, δηεηέιεζε
Μέινο Γ.. ησλ εηαηξηψλ: ΑΣΡΑΗΑ Α.Δ.Β.Δ. θαη E.B.I. A.E., Κνχκαξνο Α.Δ. ήηαλ
Μέινο Γ.. ησλ εηαηξηψλ: FISH FILLET HELLAS A.E., INTERFISH Α.Δ.,
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΥΗΝΑΓΧΝ Α.Δ., ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΝΖΗΑ Α.Δ.
θαη AEGEAN A.S. θαη δηαρείξηζεο ζηελ Κ/Ξ Καιχκλνπ.
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Ζ θα Αδακαληίλε Λάδαξε δηεηέιεζε Αληηπξφεδξνο (κε εθηειεζηηθφ κέινο) ηνπ Γ..
ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο θαη Αληηπξφεδξνο (εθηειεζηηθφ κέινο) θαη
Τπνδηνηθεηήο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ., Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο
ΑΣΔ ΚΑΡΣΑ Α.Δ. (εθηειεζηηθφ κέινο),Πξφεδξνο (κε εθηειεζηηθφ κέινο) ηνπ Γ..
ηεο ΑΣΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. θαη κέινο ηνπ ΔΣΑΟ (Δπαγγεικαηηθφ
Σακείν Οηθνλνκνιφγσλ).
 Ο θ. Μηραήι Κφθθηλνο δηεηέιεζε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο
εηαηξίαο Μ.Η. ΜΑΗΛΛΖ Α.Δ.Β.Δ.
 Ο θ. Αζαλάζηνο θνξδάο, Αλεμάξηεην – Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. ηεο Δηαηξίαο
δηεηέιεζε Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο, αξκφδηνο γηα ζέκαηα Δκπνξίνπ θαη
Βηνκεραλίαο.
5. Γελ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ελαληίνλ ηνπο γηα ηελ ηέιεζε
δφιηαο πξάμεο θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε.
6. Γελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ,
ελεξγψληαο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ή εηαίξνπ ή ηδξπηή ή γεληθνχ δηεπζπληή κε εμαίξεζε ηελ θα Αδακαληίλε
Λάδαξε, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ηεο ΑΣΔ θαη ηεο ΑΣΔ
Σερληθή Α.Δ. Δπίζεο, ν θ. Ησάλλεο ηεθαλήο ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο
ηεο Κ/Ξ ΚΑΛΤΜΝΟΤ.
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 κεηέρσ), νχηε 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 ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ.
8. Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα/ζέζε ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ ζην
πξφζσπφ ηνπο νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε ή δπλεηηθή ζχγθξνπζε κε ηδησηηθά ηνπο
ζπκθέξνληα ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο.
9. Ζ ηνπνζέηεζή ζηε ζέζε ηνπο δελ είλαη απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο ή
ζπκθσλίαο κε ηνπο θπξηφηεξνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο ή ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο
Δηαηξίαο θαη πειαηψλ ηεο, πξνκεζεπηψλ ηεο ή άιισλ πξνζψπσλ.
10. Πιελ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ πθίζηαηαη
ζην πξφζσπφ ηνπο νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο, ν νπνίνο αθνξά ηε δηάζεζε, εληφο
νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνπλ.
3.14.3 Μεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ Καηέρνληαη από Μέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ,
Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ θαη από Αλώηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ν αξηζκφο κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνληαλ
απφ ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη ηα αλψηεξα
δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 11.02.2015, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο
ηνπο:
Ολνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα

Γεψξγηνο Αληχπαο
Ησάλλεο ηεθαλήο
Ησάλλεο
Αλδξηαλφπνπινο
Παλαγηψηεο
Αιιαγηάλλεο

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. – Με εθηειεζηηθφ Μέινο
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. – Με εθηειεζηηθφ Μέινο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο – Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

Μηραήι Κφθθηλνο

Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. Δπηηξνπή Διέγρνπ

Αξηζκόο Μεηνρώλ
0

623.001
107.066

Αλεμάξηεην - Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..

0
0
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Ολνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα
Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. Δπηηξνπή Διέγρνπ
Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. Δπηηξνπή Διέγρνπ
Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Οκίινπ

Αδακαληίλε Λάδαξε
Αζαλάζηνο θνξδάο
Δπάγγεινο Πίπαο
Θσκάο Υαζηψηεο
Μαξία Εαθείξε
Μαξία Σξαλνχδε
Ησάλλεο Σζηκηθιήο
Ζιίαο Μπάξαο
Παπιίλα Παπιίδνπ
Δπάγγεινο Κνκλελφο
Γεψξγηνο Μπάζηνο
σηήξεο Υαηνχπεο

Αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ
Δζσηεξηθφο Διεγθηήο
Ννκηθφο χκβνπινο
Γηεπζπληήο Παξαγσγήο Μνλάδσλ Δθηξνθήο
πληνληζηήο Μνλάδσλ Δθηξνθήο
Γηεπζχληξηα Παξαγσγήο Ηρζπνγελλεηηθψλ
ηαζκψλ
Γηεπζπληήο MIS
Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο
Γηεπζπληήο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ

ύλνιν

Αξηζκόο Μεηνρώλ
0
0
23.196
0
0
0
3.811
0
12.980
42.869
1.674
1.507
816.104

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ηα κέιε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ή ηα
αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ή ζπλδεδεκέλα κε απηά πξφζσπα, δελ απέθηεζαλ κεηνρέο
ηεο Δηαηξίαο.
3.14.4 Ακνηβέο θαη Οθέιε
Σα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ην χςνο
ηεο θαηαβιεζείζαο ακνηβήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ππφ φξνπο ή
εηεξνρξνληζκέλεο ακνηβήο, θαζψο θαη ηα νθέιε ζε είδνο πνπ ρνξήγεζε ε Δηαηξία θαη νη
ζπγαηξηθέο ηεο γηα ηε ρξήζε 01.01.2013-31.12.2014 παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Ακνηβέο θαη Οθέιε Μειώλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ, θαζώο θαη
Αλώηεξσλ Γηνηθεηηθώλ ηειερώλ 2014 *
Μηθηέο Ακνηβέο
Ακνηβέο Γ..
Λνηπέο Παξνρέο
(ζε €)
(ζε €)
(ζε €)
Γεψξγηνο
Πξφεδξνο Γ.. – Με
Αληχπαο
εθηειεζηηθφ Μέινο
29.753
6.000
Ησάλλεο
Αληηπξφεδξνο Γ.. –
ηεθαλήο
Με εθηειεζηηθφ Μέινο
304.776
7.200
Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Ησάλλεο
– Δθηειεζηηθφ Μέινο
Αλδξηαλφπνπινο
Γ..
316.795
7.200
Παλαγηψηεο
Αλεμάξηεην Με
(1)
Αιιαγηάλλεο
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
4.500
Μηραήι
Αλεμάξηεην Με
(1)
Κφθθηλνο
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
4.500
Αδακαληίλε
Αλεμάξηεην Με
(1)
Λάδαξε
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
4.500
Αζαλάζηνο
Αλεμάξηεην Με
(1)
θνξδάο
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
4.500
Βαζίιεηνο
Πξφεδξνο ηνπ Γ..
(2)
ηεθαλήο
221.225
Δπάγγεινο
Οηθνλνκηθφο
(2)
Πίπαο
Γηεπζπληήο Οκίινπ
203.404
11.364
Ησαθείκ
Με Δθηειεζηηθφ Μέινο
(3)
Σζνπθαιάο
Γ..
21.331
38.580
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Ακνηβέο θαη Οθέιε Μειώλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ, θαζώο θαη
Αλώηεξσλ Γηνηθεηηθώλ ηειερώλ 2014 *
Μηθηέο Ακνηβέο
Ακνηβέο Γ..
Λνηπέο Παξνρέο
(ζε €)
(ζε €)
(ζε €)
Μηραήι
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
(2)
Εαραξηάδεο
73.775
Αλεμάξηεην Με
Βαζίιεηνο
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
(2)
Αθξηηίδεο
–Μέινο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ
19.260
Αλεμάξηεην Με
Δπάγγεινο
Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
(2)
Γαινχζεο
–Μέινο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ
19.260
Αλεμάξηεην Με
Γεκήηξηνο Πίλεο Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..
(2)
–Μέινο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ
19.260
Αλαπιεξσηήο
Θσκάο
Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή
Υαζηψηεο
ηνπ Οκίινπ
59.755
360
Μαξία
Δζσηεξηθφο Διεγθηήο
Εαθείξε
15.764
Μαξία
Ννκηθφο χκβνπινο
Σξαλνχδε
4.657
60
Ησάλλεο
Γηεπζπληήο Παξαγσγήο
Σζηκηθιήο
Mνλάδσλ Δθηξνθήο
56.003
4.440
πληνληζηήο
Ζιίαο Μπάξαο
Παξαγσγήο Μνλάδσλ
Δθηξνθήο
53.505
5.340
Γηεπζχληξηα
Παπιίλα
Παξαγσγήο
Παπιίδνπ
Ηρζπνγελλεηηθψλ
ηαζκψλ
89.379
6.960
Δπάγγεινο
Γηεπζπληήο MIS
Κνκλελφο
65.333
4.536
Γεψξγηνο
Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο
Μπάζηνο
80.200
4.440
σηήξεο
Γηεπζπληήο
Υαηνχπεο
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ
47.925
3.600
ΤΝΟΛΟ
697.256
1.072.048
50.136
Οη θ.θ. Παλαγηψηεο Αιιαγηάλλεο, Μηραήι Κφθθηλνο, Αδακαληίλε Λάδαξε, Αζαλάζηνο θνξδάο εθιέρζεθαλ κέιε ηνπ Γ..
ηεο Δηαηξίαο κε ηελ απφ 11.09.2014 απφθαζε ηεο Α’ Δπαλαιεπηηθήο ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο.
(2) Οη θ.θ. Βαζίιεηνο ηεθαλήο, Δπάγγεινο Πίπαο, Μηραήι Εαραξηάδεο, Βαζίιεηνο Αθξηηίδεο, Δπάγγεινο Γαινχζεο, Γεκήηξηνο
Πίλεο δηεηέιεζαλ κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο έσο ηελ 30.09.2014.
(3) Ο θ. Ησαθείκ Σζνπθαιάο ππέβαιε απφ 15.05.2014 ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο. Σν Γ..
απνθάζηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, λα κελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο
κέινπο.
* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.
(1)

Οη ινηπέο παξνρέο αθνξνχλ ζηελ παξνρή θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ. Σν
ζπλνιηθφ χςνο ησλ πνζψλ πνπ έρεη πξνβιέςεη ή θαηαινγίζεη ζηα δεδνπιεπκέλα έμνδα ε
Δηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο γηα ζπληάμεηο, απνδεκηψζεηο ή παξεκθεξή νθέιε, πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηα αλσηέξσ πξφζσπα, είλαη € 1.036 ρηι. ηελ 31.12.2013 θαη € 1.366 ρηι.
ηελ 31.12.2014.
εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηελ 31.12.2013, νη ππνρξεψζεηο κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ,
δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ
έλαληη ηεο Δηαηξίαο ή εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζε € 83 ρηι., ελψ ηελ
31.12.2014 δηακνξθψζεθαλ ζπλνιηθά ζε € 145 ρηι.
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εκεηψλεηαη φηη δελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή θαζνξηζκνχ ακνηβψλ. Οη ακνηβέο, ηα ηειεπηαία
ηξία ρξφληα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο απνθάζεσλ κείσζεο ηνπ
θφζηνπο ηεο Δηαηξίαο, απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. κεηά απφ εηζεγήζεηο θαη ελεκεξψζεηο απφ
ηνπο επηκέξνπο δηεπζπληέο ηνπ Οκίινπ.
εκεηψλεηαη φηη νη ακνηβέο θαη έμνδα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, απφ
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 έσο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2014, αλέξρνληαλ ζε πνζφ έσο € 4.000
ρηι. θαζαξά αλά κέινο θαη αλά ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ απφ 03.07.2014
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο είρε εγθξίλεη ηηο πξναλαθεξφκελεο ακνηβέο αλά κέινο
θαη αλά ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε κέγηζην φξην ηηο δψδεθα (12)
ζπλεδξηάζεηο. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 29.10.2014, ε κεληαία απνδεκίσζε, απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2014 θαη έπεηηα, ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη € 1.500 κηθηά
αλά κέινο.
χκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ, δελ πθίζηαληαη άιιεο
ακνηβέο θαη νθέιε γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ,
δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο
Δηαηξίαο. χκθσλα κε δήισζε ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ
νξγάλσλ θαη αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο, νη θ.θ. Δπάγγεινο Πίπαο,
Παπιίλα Παπιίδνπ, Ησάλλεο Σζηκηθιήο, Ζιίαο Μπάξαο, Δπάγγεινο Κνκλελφο, Θσκάο
Υαζηψηεο, έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ Δηαηξία ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή
νθειψλ θαηά ηε ιήμε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. πγθεθξηκέλα,
θαηά ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ ε Δηαηξία έρεη πξνβιέςεη
απνδεκηψζεηο χςνπο € 800 ρηι.
3.15 Πξνζσπηθό
Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ κηιν δηακνξθψζεθε ζε 742 άηνκα ηελ 31.12.2014 θαη
παξνπζίαζε κείσζε θαηά 3 άηνκα ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2013, παξφηη ε Δηαηξία αχμεζε ην
πξνζσπηθφ ηεο θαηά 14 άηνκα ιφγσ απνξξφθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κνηλνπξαμηψλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο έθιεηζαλ ή/θαη εθθαζαξίζηεθαλ εληφο ηνπ 2014. Ο αθφινπζνο
πίλαθαο απεηθνλίδεη ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε κεηξηθή, θαζψο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο
θαη ζηηο ζπγγελείο εηαηξίεο ηεο:
31.12.2013
650
77
18
745

Δηαηξία
Θπγαηξηθέο
πγγελείο
Όκηινο

31.12.2014
664
78
0
742

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη
Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή Νηθφιαν Ησάλλνπ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 29301) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο
Grant Thornton Α.Δ.

Ζ εμέιημε θαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλά ηνκέα
απαζρφιεζεο, θαηά ηελ 31.12. ησλ ρξήζεσλ 2013-2014, παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
Όκηινο
2013
Πξνζσπηθφ Πσιήζεσλ
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη
Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ
Δξγάηεο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο
ΤΝΟΛΟ

13
72
88
572
745

2014
13
74
92
563
742

Δηαηξία
2013
10
65
81
494
650

2014
10
67
84
503
664

Πεγή: ηνηρεία επεμεξγαζκέλα απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην θξαηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα,
πνπ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΚΑ) θαη ηνλ (ΟΓΑ) γηα ηνπο εξγάηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο
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(επεηδή ζεσξείηαη αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε) θαη ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Κάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο
ην κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ, ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία.
Καηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε Δηαηξία δελ έρεη θακία
λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην
πξφγξακκα.
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ, πνπ έρεη ζχκβαζε εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθφ αζθαιηζηήξην δσήο,
αηπρεκάησλ θαη πγείαο κε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία, ην νπνίν θαιχπηεη λνζνθνκεηαθή
πεξίζαιςε, ηαηξηθέο εμεηάζεηο θ.ά. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ
θαη ηα εμαξηψκελα µέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηε ρξήζε
2014, ε Δηαηξία θαηέβαιε γηα νκαδηθά αζθάιηζηξα δσήο, γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ,
πνζφ χςνπο € 74 ρηι.
χκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξίαο, δελ ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο
αγνξάο κεηνρψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο (stock options) θαη δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο γηα
ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο.
3.16 Μεηνρηθό Κεθάιαην
3.16.1 Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 61.270.555,20, δηαηξνχκελν ζε 204.235.184 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κία.
3.16.2 Δμέιημε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ
Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ 01.01.2012 έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έρεη σο αθνινχζσο:
 Με ηελ απφ 21.03.2012 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξίαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε σο εμήο:
1) θαηά ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πέληε ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα
επηά επξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηψλ (€ 6.805.337,48) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ
εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο «Interfish Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Αλψλπκνο
Δηαηξεία»,
2) θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα ελφο επξψ (€
148.251,00) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
εηαηξίαο «Βηνκεραλία Μεηαπνίεζεο Ηρζχσλ Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή
Δηαηξεία», θαη
3) θαηά ην πνζφ ηνπ ελφο επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηψλ (€ 1,52) κε θεθαιαηνπνίεζε
απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην γηα ιφγνπο ζηξνγγπινπνίεζεο. πλεπεία ησλ αλσηέξσ
θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Κ2-5343 & Κ2-5343 (δηο)/27.07.2012 απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε € 36.235.184,00, δηαηξνχκελν
ζε 36.235.184 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00 ε θάζε κία.
 Με ηελ απφ 11.09.2014 απφθαζε ηεο Α’ Δπαλαιεπηηθήο ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο,
ην κεηνρηθφ θεθάιαην:
1) Μεηψζεθε θαηά ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ
εμαθνζίσλ είθνζη νθηψ επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (€ 25.364.628,80) κε κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο απφ €
1,00 ζε € 0,30, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηεο παξ.4α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη. Καηφπηλ απηήο ηεο
κείσζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζε € 10.870.555,20,
δηαηξνχκελν ζε 36.235.184 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε
θάζε κία. Ζ παξαπάλσ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφ
24.12.2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
θαηαρσξήζεθε ζην ΓΔ.Μ.Ζ. κε ηελ ππ’ αξηζκ. Κ2-4733/29.12.2014 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
2) Απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€
50.400.000) κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, κε
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο θαη ηηκή
δηάζεζεο ίζε κε ηελ λέα νλνκαζηηθή αμία, ήηνη € 0,30 ε θάζε κία. Καηφπηλ απηήο ηεο
αχμεζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 61.270.555,20,
δηαηξνχκελν ζε 204.235.184 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε
θάζε κία. Ζ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ εθ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, δπλάκεη ηεο απφ Κ2-4733/29.12.2014
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ε νπνία θαηαρσξήζεθε
ζην ΓΔ.Μ.Ζ. ηελ 29.12.2014 (ΚΑΚ 287538). H πηζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αχμεζεο απφ
ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο ηεο 11.02.2015 θαηαρσξήζεθε ζην ΓΔ.Μ.Ζ. ηελ 17.03.2015
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 20044/17.03.2015 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο(ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε
ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηνρψλ βιέπε ελφηεηα 4.8 «Αλακελφκελν Υξνλνδηάγξακκα»
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
χκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξίαο, δελ πθίζηαληαη πεξηπηψζεηο κεηαηξέςηκσλ θηλεηψλ
αμηψλ, αληαιιάμηκσλ θηλεηψλ αμηψλ ή θηλεηψλ αμηψλ κε ηίηινπο επηινγήο (warrants). Σν
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλν. πλεπψο, δελ ππάξρνπλ
δηθαηψκαηα ή/θαη ππνρξέσζε απφθηεζεο ζε ζρέζε κε εγθεθξηκέλν ή θαηαβεβιεκέλν
θεθάιαην ή γηα δέζκεπζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Γελ πθίζηαηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ην θεθάιαην νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Οκίινπ ή
ζπκθσλία ππφ ή άλεπ φξσλ πνπ λα πξνβιέπεη φηη ην θεθάιαην απηφ ζα απνηειέζεη ην
αληηθείκελν δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο.
3.17 Μέηνρνη
Οη θάηνρνη κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπο (βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3556/2007 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ), ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο 11.02.2015 θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ ζηελ Αχμεζε, παξαηίζεληαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Μέηνρνο
Linnaeus Capital Partners BV
MARVEN ENTERPRISES
COMPANY LIMITED

(2)

ΓΡΗΠΠΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
(3), (7), (8),

Σξάπεδα Πεηξαηψο
Alpha Bank

(4), (7), (8), (9)

Eurobank Ergasias

(5), (7) , (10)

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
ATTICA BANK A.T.E

(3), (4), (6), (8)

Ησάλλεο ηεθαλήο

(5), (8)

Βαζίιεο ηεθαλήο

(4), (5),(9)

% Αξηζκνύ
Μεηνρώλ

Αξηζκόο
Γηθ.
(1)
Φήθνπ

%
Γηθ. Φήθνπ

6.902.233

3,4%

6.902.233

3,4%

3.352.505

1,6%

3.352.505

1,6%

4.722.420

2,3%

4.722.420

2,3%

69.125.350

33,8%

69.125.350

33,8%

46.997.163

23,0%

46.997.581

23,0%

21.225.570

10,4%

22.388.393

11,0%

22.446.987

11,0%

23.465.814

11,5%

8.204.930

4,0%

8.204.930

4,0%

5.694.454

2,8%

0

0,0%

623.001

0,3%

4.675.627

2,3%

645.231

0,3%

1.167.469

0,6%

(6), (7),

(8), (10)

HYDRA ESTATE INC

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

1.062.060
CORINTHOS HOLDINGS LTD
0,5%
0
0,0%
Λνηπνί Μέηνρνη (<5%)
13.233.280
6,5%
13.232.862
6,5%
ύλνιν
204.235.184
100,0%
204.235.184
100,0%
Πεγή: Δηαηξία
1)
χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007.
2)
Ζ εηαηξία Linnaeus Capital Partners BV θαηέρεη ζπλνιηθφ αξηζκφ δηθαησκάησλ ςήθνπ 6.902.233, ήηνη ην
3,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ Linnaeus Capital Partners BV ειέγρεηαη θαηά 100% απφ ηελ
εηαηξία I.I.H.C Industrial Investments Ltd, ζηελ νπνία ην 74,30% θαηέρεη ν θ. Kahka Bendukidze, ν νπνίνο
θαηά ζπλέπεηα ειέγρεη έκκεζα ηελ Linnaeus Capital Partners BV. Ο θ. Kahka Bendukidze απεβίσζε ηελ
13.11.2014.
3)
Σελ 11.02.2015, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3.181.706 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνέβε, ηελ 22.04.2015, ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ επί ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ
εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
4)
Σελ 11.02.2015, ε Alpha Bank είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2.280.197 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηηο εηαηξίεο HYDRA ESTATE INC θαη CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηνλ θ.
Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη 418 δηθαηψκαηα
ςήθνπ ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ άιιν κέηνρν. Ζ Alpha Bank πξνέβε, ηελ 22.05.2015, ζε άξζε ηνπ
ελερχξνπ επί ησλ 2.280.197 κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
5)
Σελ 11.02.2015, ε Eurobank Ergasias είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.162.823 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηνπο θ.θ. Ησάλλε ηεθαλή θαη Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
6)
Σελ 11.02.2015, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.018.827
κεηνρέο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
7)
Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ ησλ αλσηέξσ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ είραλ νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
8)
Ο θ. Ησάλλεο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο HYDRA ESTATE INC θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ελ
ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο
εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
9)
Ο θ. Βαζίιεηνο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007. .
10)
Οη ηξάπεδεο Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρνπλ ελεκεξψζεη ηελ Δηαηξία φηη ε άξζε
ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελερχξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Αχμεζεο
θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ.
(4),(9)

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη, θαηά ηελ 11.02.2015, δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο
κέηνρνο, ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ απηψλ.
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Κάζε θνηλή κεηνρή ηεο Δηαηξίαο παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Οη θχξηνη κέηνρνη ηεο
Δηαηξίαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ πίλαθα.
εκεηψλεηαη φηη νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, θαζψο θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο εηαηξίεο, ζην
πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, έρνπλ ζπλάςεη θαη ελδέρεηαη λα ζπλάςνπλ θαη ζην κέιινλ
ζπκβάζεηο κε ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή εηαηξίεο. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ
Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ, πεξηειάκβαλε ηελ θεθαιαηνπνίεζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξίαο, (νινθιεξσζείζα κε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο),
θαζψο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ κε θεθαιαηνπνηνχκελσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δηαηξίαο. Γπλάκεη ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε ηεο απφ 11.09.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ε
ηειεπηαία πξνέβε ζηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο € 100 εθαη., € 8 εθαη. θαη € 2
εθαη., εθ ησλ νπνίσλ νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο αλέιαβαλ ην ζχλνιν ησλ νκνινγηψλ θαηά ηελ
αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο κε θεθαιαηνπνηνχκελεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο
Δηαηξίαο. Σέινο, έρεη θαηαξηηζηεί πξνζχκθσλν κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο
Δηαηξίαο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ κε αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο
ηειεπηαίαο.
χκθσλα µε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, δελ πθίζηαηαη θακηά γλσζηή ζηελ Δηαηξία ζπκθσλία
ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη
αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο.
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξαηίζεηαη αλάιπζε ηνπ πνζνχ θαηά ην νπνίν κεηψζεθαλ νη
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλά Πηζηψηξηα Σξάπεδα, απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ
ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο χςνπο €
50.400.000,00:
Μέηνρνο
Σξάπεδα Πεηξαηψο
Alpha Bank
Eurobank Ergasias
Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο
ATTICA BANK
A.T.E
ύλνιν

Αξηζκόο
Μεηνρώλ
69.125.350
46.997.163
21.225.570

Ολνκαζηηθή
Αμία
Μεηνρήο
(ζε €)
0,30
0,30
0,30

Κεθαιαηνπνηνύκελεο
Τπνρξεώζεηο
(ζε €)
20.737.605,00
14.099.148,90
6.367.671,00

%
Κεθαιαηνπνηνύκελσλ
Τπνρξεώζεηο
41,15%
27,97%
12,63%

22.446.987

0,30

6.734.096,10

13,36%

8.204.930

0,30

2.461.479,00

4,88%

168.000.000

0,30

50.400.000,00

100,00%

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή – Λνγηζηή.

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο αχμεζεο κε θεθαιαηνπνίεζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ε Δηαηξία
πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο αθνινχζεζε φζα πξνδηαγξάθνληαη
ζηε Γηεξκελεία (ΔΓΓΠΥΑ 19). χκθσλα κε ηε δηεξκελεία, νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ
εθδίδνληαη γηα ηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε κηαο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο αληηκεησπίδνληαη
ζαλ αληάιιαγκα πνπ πιεξψζεθε θαη ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο εμφθιεζεο. Χζηφζν, εάλ απηή ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί
αμηφπηζηα, νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ζα πξέπεη λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία ηεο
ππνρξέσζεο πνπ εμνθινχλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο νηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ πιεξψλεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη) ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
θαη λα γλσζηνπνηεζεί μερσξηζηά (ΔΓΓΠΥΑ 19.5 – 7, 9, 11).
Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξία:
α.

θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ επηκέηξεζε ηνπο ηίηινπο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εχινγε αμία ησλ ήδε δηαπξαγκαηεχζηκσλ κεηνρψλ ζηηο
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29.12.2014 (ηηκή θιεηζίκαηνο κεηνρήο € 0,05 ζηηο 29.12.2014 εκεξνκελία θαηαρψξηζεο
ζην Γ.Δ.ΜΖ.) θαζψο θαη ηελ ηηκή κεηαηξνπήο ησλ λέσλ κεηνρψλ (€ 0,30), θαη
β.

αλαγλψξηζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιήζεθε
αληαιιάγκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.

αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο
θαη ηνπ θαηαβαιιφκελνπ

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιήζεθε (€
50.400.000) θαη ζηελ αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ (€ 42.949.200), αλαγλσξίζηεθε ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο 2014 (ήηνη πνζφ € 7.450.800).
Ζ Δηαηξία δελ γλσξίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζπκθσλίεο κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ
ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επί απηήο.
ην βαζκφ πνπ ε Δηαηξία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο
θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα λα δηαζθαιηζηεί, δελ αζθείηαη κε
ηξφπν θαηαρξεζηηθφ.
3.18 Καηαζηαηηθό
θνπφο ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη κεηαμχ άιισλ, ε
εθηξνθή ηρζχσλ ζε δηθέο ηεο ή μέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εκπνξία απηψλ εληφο ηεο Διιάδνο
θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε φκνηεο ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, ε παξαγσγή θαη
πψιεζε γφλνπ ηρζχσλ θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηρζπνθαιιηέξγεηεο
(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.6.1 «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία»
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ).
χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
ηεο Δηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο, απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη νη
λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη απνθαζίδνπλ ή δηαθσλνχλ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.. θαη ζπλέξρεηαη θαλνληθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο
ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο
έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε
ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο
πλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο νπνίεο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο δελ ππνινγίδνληαη.
Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία
θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη 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
δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ ή ελδερνκέλσο θαη εμ απνζηάζεσο.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη γηα ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηήλ κέηνρνη πνπ
εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη
θαηαβιεζεί. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε
πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ, θαη βξίζθεηαη, θαηά ηελ επαλαιεπηηθή απηή
ζπλεδξίαζε, ζε απαξηία ζπλεδξηάδνληαο έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, φπνην θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ
εθπξνζσπείηαη. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν
ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα
ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο.
Καη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο
Δηαηξίαο, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ
κεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ,
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ζχκθσλα µε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, εθηφο αλ
επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη µε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε κείσζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ γίλεηαη ζχκθσλα µε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, φπσο ηζρχεη, ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε,
δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξίαο, ζηελ
παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ζχκθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη ζε
θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί.
Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία απηή, ε Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ
ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηή ην κηζφ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Αλ δελ επηηεπρζεί θαη απηή ε απαξηία, ε Γεληθή
πλέιεπζε, αθνχ θιεζεί εθ λένπ θαη ζχκθσλα µε ηα παξαπάλσ, βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη
ζε απηή ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί.
εκεηψλεηαη φηη θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ
αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ
πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη µε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηή. Κάζε Μέηνρνο έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Γηα
θάζε ςήθν απαηηείηαη µία (1) κεηνρή.
Καη’ εμαίξεζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απμεκέλε απαξηία, νη
απνθάζεηο ιακβάλνληαη µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο βιέπε ελφηεηα 3.16.2
«Δμέιημε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Αλαθνξηθά κε ηα
δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ βιέπε ελφηεηα 4.1.1 «Γηθαηψκαηα Μεηφρσλ» ηνπ παξφληνο
Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο
βιέπε ελφηεηα 3.14 «Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Δπνπηηθά ξγαλα θαη Αλψηεξα Γηνηθεηηθά
ηειέρε» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Ν.2190/1920 φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήκεξα. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ
πεξηέρεη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ην Κ.Ν. 2190/1920.
Γελ πθίζηαηαη δηάηαμε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ζχζηαζεο ή ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δηαηξίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή λα δχλαηαη λα
θαζπζηεξήζεη, λα αλαβάιεη ή λα παξεκπνδίζεη αιιαγή ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο.
Γελ ππάξρεη, πέξαλ φζσλ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, θάπνηα δηάηαμε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηζρχεη, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην φξην ηδηνθηεζίαο πέξαλ ηνπ νπνίνπ θάζε
ζπκκεηνρή πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη.
Γελ ππάξρνπλ φξνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηδξπηηθή πξάμε, ην θαηαζηαηηθφ, ηε δηνηθεηηθή
πξάμε ζχζηαζεο ή ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Δηαηξίαο θαη νη νπνίνη δηέπνπλ ηηο
κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ λα είλαη απζηεξφηεξνη απ’ φηη απαηηεί ε ζρεηηθή
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
3.19 Πξνβιέςεηο ή Δθηηκήζεηο Κεξδώλ
Ζ Δηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε πξφβιεςεο ή εθηίκεζεο ηεο
θεξδνθνξίαο γηα ηελ ηξέρνπζα ή γηα ηηο επφκελεο ρξήζεηο.
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4 ΖΜΔΗΧΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ
4.1
4.1.1

Ίδηα Κεθάιαηα θαη Υξένο – Δπάξθεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο
Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη πλνιηθό Καζαξό Υξεκαηννηθνλνκηθό Υξένο ηελ
31.12.2014

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη νη θαζαξέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2014:
Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε Οκίινπ
(πνζά ζε € ρηι.)*
ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Σξαπεδηθώλ Τπνρξεώζεσλ
Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα µε Δγγπήζεηο (Guaranteed)

31.12.2014
(1)

(2)
(2)

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα µε Δμαζθαιίζεηο (Secured)
Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα ρσξίο Δγγπήζεηο θαη Δμαζθαιίζεηο
ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Σξαπεδηθώλ Τπνρξεώζεσλ
Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα µε Δγγπήζεηο (Guaranteed)

(2)

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα µε Δμαζθαιίζεηο (Secured)

(2)

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα ρσξίο Δγγπήζεηο θαη Δμαζθαιίζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα Οκίινπ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην

37.552
5.851
31.670
31
119.959
0
119.945
14
22.953
61.271
13.169

Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο
Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο παγίσλ
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Αδηαλέκεηα θέξδε
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεσλ

36.626
10.827
(11)
(110.850)
11.921
180.464

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
(1) εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 31.12.2014 ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΠΔΡΔΤ είρε ιεμηπξφζεζκεο δαλεηαθέο νθεηιέο πνζνχ € 13,1 εθαη.
(2) Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο θαηά ηελ 31.12.2014 βιέπε
ελφηεηα 3.8.5 «Δγγπήζεηο και Εμπράγματα Βάρη» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε βάζε ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο
2014, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ, ηελ 31.12.2014,
αλέξρεηαη ζε € 232 εθαη.
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Καζαξό πλνιηθό Υξεκαηννηθνλνκηθό Υξένο
(πνζά ζε € ρηι.)*
Α. Γηαζέζηκα ζην Σακείν (Cash)
B. Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Καηαζέζεηο
Γ. Υξεφγξαθα
Γ. Ρεπζηόηεηα (Α + Β + Γ)
Δ. Βξαρππξόζεζκεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Απαηηήζεηο
Σ. Βξαρππξφζεζκεο Σξαπεδηθέο Τπνρξεψζεηο
Ε. Βξαρππξφζεζκν Μέξνο Μαθξνπξνζέζκσλ Σξαπεδηθψλ
Τπνρξεψζεσλ
Ζ. Λνηπέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο
Θ. ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ
(1)
Τπνρξεώζεσλ(Θ = Σ + Ε + Ζ )
Η. Καζαξό Βξαρππξόζεζκν Υξένο (Θ - Γ - Δ)
Κ. Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα
Λ. Οκνινγηαθά δάλεηα
Μ. Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο
Ν. ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ
Ξ. Καζαξό πλνιηθό Υξεκαηννηθνλνκηθό Υξένο (Ξ = Η + Ν)

31.12.2014
55
18.671
82
18.808
0
23.615
13.938
0
37.552
18.744
1.037
118.908
0
119.959
138.709

* Σπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
1. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 31.12.2014 ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΠΔΡΔΤ είρε ιεμηπξφζεζκεο δαλεηαθέο νθεηιέο πνζνχ € 13,1 εθαη.
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία, κε βάζε ηηο δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο
2014, κε ειεγκέλσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

Σν Καζαξφ πλνιηθφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Υξένο ηνπ Οκίινπ, ηελ 31.12.2014, αλέξρεηαη ζε €
139 εθαη.
ρεηηθά κε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΠΔΡΔΤ ζπλνιηθήο αμίαο €
42,3 εθαη., αλαθέξεηαη φηη ην ππφινηπν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ νθεηιψλ, θαηά ηελ
31.12.2014 χςνπο € 13,1 εθαη. πεξίπνπ, παξέκεηλε αλεμφθιεην ελ φςεη ηεο επηθείκελεο
αλαδηάξζξσζεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο.
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία ΠΔΡΔΤ έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ
λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην
νξηζηηθήο ζπκθσλίαο µε ηε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα γηα ηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αλσηέξσ ιεμηπξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο θαη ε επηκήθπλζε ηνπ
ρξφλνπ εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ππνγξαθεί εληφο ηνπ 2015. Σέινο, δελ
ππάξρεη θάπνην άιιν γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηδξάζεη δπζκελψο ζηελ πεξηνπζηαθή
δηάξζξσζε θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ζπγαηξηθήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε
ελφηεηα 3.6.4.1 «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
ηελ ελφηεηα 3.17 «Μέηνρνη» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ παξαηίζεηαη αλάιπζε ηνπ
πνζνχ θαηά ην νπνίν κεηψζεθαλ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλά Πηζηψηξηα
Σξάπεδα, απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηηο
Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο χςνπο € 50.400.000,00: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη δελ έρεη
επέιζεη θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο ηνπ Οκίινπ απφ ηελ 31.12.2014 έσο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζε ζρέζε κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο,
πιελ:
1. Οη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο κεηά ηελ ππνγξαθή θαη ησλ εμαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη
ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθηακίεπζε πνπ αλαθέξνληαλ ζηα
Οκνινγηαθά Γάλεηα, πξνρψξεζαλ ζηελ εθηακίεπζε ησλ ηξηψλ λέσλ νκνινγηαθψλ
δαλείσλ πνζνχ € 107,6 εθαη. (ελψ ην ππφινηπν πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηφθσλ ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ έσο ην επηέκβξην ηνπ 2015). Χο εθ
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ηνχηνπ, έθιεηζαλ/ζπκςήθηζαλ φιεο ηηο αλνηρηέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαλ ζηνπο φξνπο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ.
2. ε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ 31.12.2014 πξνζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ
Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Με
Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο, ππεγξάθεζαλ θαη ζα
ππνγξαθνχλ καθξνπξφζεζκεο δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3,4 εθαη. (Σξάπεδα Πεηξαηψο: € 1,950 εθαη. Alpha Bank: € 0,792
εθαη., Eurobank Ergasias: € 0,343 εθαη., Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: € 0,131 εθαη.
θαη Attica Bank: € 0,162 εθαη.)
Ζ Δηαηξία ππέγξαςε ηελ 30.04.2015 ππέγξαςε σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιινκέλε ηε ζπκθσλία
εμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ πηζησηψλ ηεο. Ζ
ζπκθσλία απηή θαηαηέζεθε ηελ ίδηα εκέξα ζην αξκφδην δηθαζηήξην πξνο επηθχξσζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ.
ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 106β ΠηΚ. Ζ ελ ιφγσ
ζπκθσλία ηειεί ππφ αλαβιεηηθέο αηξέζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα
3.6.4.4 «πκθσλία εμπγίαλζεο κεηαμχ ηεο ΓΗΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ
πηζησηψλ ηεο θαη ηεο Δηαηξίαο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
4.1.2

Γήισζε γηα ηελ Δπάξθεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο

Ζ Δηαηξία δειψλεη φηη ην θεθάιαην θίλεζεο ηεο επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο
γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
4.2

Όξνη ηεο Αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ

Ζ απφ 11.09.2014 A’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ απφ 22.08.2014 ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Γ.., αθνχ πξνεγνπκέλσο ελέθξηλε ηε κείσζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ
κεηνρψλ ηεο απφ € 1,00 ζε € 0,30, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ,
νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κηα (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα 3.16.1
«Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ»), ελέθξηλε ηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ε «Αχμεζε»), σο αθνινχζσο:
(α) Καηά € 50.400.000 κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (ζην εμήο νη «Κεθαιαηνπνηνχκελεο Τπνρξεψζεηο») πνπ έρεη ζπλάςεη
ε Δηαηξία κε ηηο Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, Σξάπεδα Αηηηθήο θαη Γεληθή Σξάπεδα17 (ζην εμήο απφ θνηλνχ νη «Πηζηψηξηεο
Σξάπεδεο»).
(β) Καηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
(γ) Έθδνζε 168.000.000 λέσλ κεηνρψλ (ζην εμήο νη «Νέεο Μεηνρέο»), νλνκαζηηθήο αμίαο €
0,30 ε θάζε κία, νη νπνίεο ζα δηαηεζνχλ ζηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο θαηά ηελ αλαινγία ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο Κεθαιαηνπνηνχκελεο Τπνρξεψζεηο.
(δ) Ζ ηηκή δηάζεζεο εθάζηεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ λα ηζνχηαη πξνο ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ €
0,30 (ζην εμήο ε «Σηκή Γηάζεζεο»).
Δπίζεο ε Α’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε ην Γ.. γηα ηελ
πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ φξσλ ηεο Αχμεζεο, εθφζνλ
απαηηεζεί, ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Μεηνρψλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υ.Α. θαη, γεληθά, λα
πξάμεη θάζε ηη πξνο πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο Ά Δπαλαιεπηηθήο

17

Σελ 20.11.2014 ε Γεληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.
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ΔΓ ζρεηηθά κε ηελ Αχμεζε. Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 09.01.2015,
απνθάζηζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ηελ
παξάηαζε θαηά έλα (1) κήλα, ήηνη κέρξη θαη ηελ 11.02.2015, ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ
πνζνχ ηεο Αχμεζεο.
πλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ήηνη κεηά ηε κείσζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ € 61.270.555,20,
δηαηξνχκελν ζε 204.235.184 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε
κία, θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη ηήξεζε φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηε
ζχγθιεζε θαη δηεμαγσγή ηεο Α’ Δπαλαιεπηηθήο ΔΓ ε νπνία απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ
Αχμεζε θαη δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξήζεη φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ Αχμεζε.
Σα € 50.400.000 ησλ Κεθαιαηνπνηνχκελσλ Τπνρξεψζεσλ κείσζαλ ηζφπνζα ηηο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ησλ
ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Αλαθνξηθά κε ηηο θεθαιαηνπνηεζείζεο ρξεκαηηθέο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο Νέεο Μεηνρέο αλά Πηζηψηξηα Σξάπεδα βιέπε ελφηεηα 3.17 «Μέηνρνη»
ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Σελ 11.02.2015 ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο πηζηνπνίεζε ηελ παξνχζα Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ αξηζκφ 20044/17.03.2015 απφθαζε.
Οη Νέεο Μεηνρέο ζα δηθαηνχληαη ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ
2014, εθφζνλ απνθαζηζηεί ε δηαλνκή ηνπο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα ζπλέιζεη εληφο ηνπ 2015.
Ζ Δηαηξία ππνρξενχηαη λα πηζηψζεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο .Α.Σ. ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ
κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο ΔΛ.Κ.Α.Σ. ηηο Νέεο Μεηνρέο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο
εηζαγσγήο απηψλ απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Υ.Α. Οη Νέεο Μεηνρέο ζα εηζαρζνχλ πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ θαηεγνξία «Δπηηήξεζεο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υ.Α.
Σα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο έθδνζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΓΟΖ
ΑΡΗΘΜΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ
ΔΚΓΟΖ ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ:
Με θαηάξγεζε δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 13 παξ.10 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ππέξ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ
ΤΝΟΛΟ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ
Ολνκαζηηθή Αμία Μεηνρήο
Σηκή Γηάζεζεο αλά κεηνρή
ΠΟΑ ΑΠΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Μνλάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ζην Υ.Α.

36.235.184
168.000.000
204.235.184
€ 0,30
€ 0,30
€ 50.400.000,00
Μία (1) άπιε κεηνρή

Πεγή: Δηαηξία, ζηνηρεία κε ειεγκέλα απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υ.Α. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε 26/17.07.2009 ηνπ Γ..
Υ.Α., φπσο ηζρχεη κε ηελ απφ 26.03.2014 απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
Υξεκαηηζηεξηαθψλ Αγνξψλ ηνπ Υ.Α., ε ηηκή ηεο κεηνρήο δελ ζα πξνζαξκνζηεί, δεδνκέλνπ
φηη ε Αχμεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο.
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4.2.1

Πξννξηζκόο Κεθαιαίσλ

Ζ παξνχζα Αχμεζε δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην θαη ζε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ
επεηεχρζε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο, κε απψηαην ζηφρν λα δηαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα θαη
ε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, ηνλ αξηζκφ κεηφρσλ θαη
ησλ θεθαιαηνπνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ αλά Πηζηψηξηα Σξάπεδα βιέπε ελφηεηεο 3.6.4.1
«Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» θαη 3.17 «Μέηνρνη» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή γηα ηελ Αχμεζε ινγηζηηθνπνηήζεθε ζηα βηβιία ηεο Δηαηξίαο ηελ
11.02.2015.
4.2.2

Καηάξγεζε ηνπ Γηθαηώκαηνο Πξνηίκεζεο

Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο, κε έθζεζή ηνπ ζηηο 22.08.2014, πξφηεηλε ηελ θαηάξγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ ινηπψλ παιαηψλ κεηφρσλ ζηηο Νέεο Μεηνρέο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. πσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ
ζηελ ππνελφηεηα 4.2 «ξνη ηεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ», ε Αχμεζε δηελεξγήζεθε
ζην πιαίζην θαη εηο εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, πνπ επεηεχρζε κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο γηα
ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Δηαηξίαο, κε
απψηαην ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα θαη ε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. Τπελζπκίδεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο
εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ζηηο 31.12.2013 θαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30.06.2014, αληίζηνηρα, ε Δηαηξία
θαη ν κηινο εκθάληζαλ αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα χςνπο € 53,6 εθαη. θαη € 51,1 εθαη.,
αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα ηελ απαίηεζε πινπνίεζεο ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ησλ άξζξσλ 47
θαη 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.Σα θχξηα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο18 απηήο έρνπλ ζπλνπηηθά σο
εμήο:


Κεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ πνζνχ € 50,4 εθαη. απφ δάλεηα πνπ έρεη
ζπλάςεη ε Δηαηξία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο.



χλαςε θνηλνπξαθηηθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο κέρξη € 105
εθαη. ζχκθσλα κε ην Ν. 3156/2003 ζην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο φισλ ησλ δαλείσλ
ηεο Δηαηξίαο.



Αλαθπθινχκελν φξην ρξεκαηνδφηεζεο απαηηήζεσλ (εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, ΦΠΑ θαη
ινηπψλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ) ηεο Δηαηξίαο ζπλνιηθνχ χςνπο € 10 εθαη. ζην
πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο φισλ ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξίαο.

Ζ ηηκή δηάζεζεο € 0,30 εθάζηεο ησλ Νέσλ Μεηνρψλ, δηακνξθψζεθε θαηφπηλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην αλαζεσξεκέλν
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο Δηαηξίαο, πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν αλεμάξηεηεο εμέηαζεο απφ
αλεμάξηεηε ειεγθηηθή εηαηξία γηα ινγαξηαζκφ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο.

18

Ζ απφ 11.09.2014 Α’ Δπαλαιεπηηθή ΔΓ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε ελφο ή ηξηψλ
εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο νινθιήξσζεο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, κε ζπλνιηθφ αλψηαην πνζφ έθδνζεο/εθδφζεσλ κέρξη € 110
εθαη., ην νπνίν ζα πξνζδηνξηδφηαλ αθξηβψο ζε ζπκθσλία κε ηηο Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηνπ πνζνχ ησλ ηφθσλ πνπ ζα θεθαιαηνπνηνχληαλ. Σελ 31.12.2014 ε Δηαηξία ππέγξαςε κε ηηο Πηζηψηξηεο
Σξάπεδεο πξνγξάκκαηα νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο € 110 εθαη. Δπίζεο, θαηαξηίζηεθε πξνζχκθσλν
κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ κε αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ
κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο
αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο βιέπε ελφηεηα 3.6.4.1 «Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβάζεηο» ηνπ
παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
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πκθέξνληα ησλ Φπζηθώλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πνπ πκκεηέρνπλ ζηελ
Έθδνζε/Πξνζθνξά
Γελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο.
εκεηψλεηαη φηη νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο, θαζψο θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο εηαηξίεο, ζην
πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, έρνπλ ζπλάςεη θαη ελδέρεηαη λα ζπλάςνπλ θαη ζην κέιινλ
ζπκβάζεηο κε ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο. εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ
παξνχζα Αχμεζε, νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο (πιελ ηεο Attica Bank) είραλ δηθαηψκαηα ςήθνπ
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ πξνο εμαζθάιηζε
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. ρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ ελέρπξα θαη ηελ άξζε απηψλ
βιέπε ελφηεηα 4.6 «Μείσζε ηεο Γηαζπνξάο (Dilution)» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ.
Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία ζπκθσλήζεθε κεηαμχ
ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ, πεξηειάκβαλε ηελ θεθαιαηνπνίεζε δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, (νινθιεξσζείζα κε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο), θαζψο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ κε θεθαιαηνπνηνχκελσλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Γπλάκεη ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο θαη
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 11.09.2014 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία πξνέβε ζηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο € 100 εθαη., € 8
εθαη. θαη € 2 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ νη Πηζηψηξηεο Σξάπεδεο αλέιαβαλ ην ζχλνιν ησλ
νκνινγηψλ θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο κε θεθαιαηνπνηνχκελεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο. Σέινο, έρεη θαηαξηηζηεί πξνζχκθσλν κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ
Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ
Μέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο. Δπίζεο, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ απφ
31.12.2014 πξνζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ Πηζησηξηψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ Με Αλαρξεκαηνδνηνχκελνπ κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο,
ππεγξάθεζαλ θαη ζα ππνγξαθνχλ καθξνπξφζεζκεο δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ηηο Πηζηψηξηεο
Σξάπεδεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3,4 εθαη.
4.3

4.4

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Μεηνρέο ηεο Δηαηξίαο

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη άπιεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ, εθπεθξαζκέλεο
ζε επξψ, εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο ηεο Αγνξάο Αμηψλ
ηνπ Υ.Α. θαη έρνπλ εθδνζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ηνπ Κ.Ν.
2190/1920 θαη ηεο ελ γέλεη ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Ο θσδηθφο ISIN (International Security
Identification Number/Γηεζλήο Αξηζκφο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ) ηεο κεηνρήο είλαη
GRS201003019 θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζήο ηεο είλαη ΔΛΟ.
Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ ησλ άπισλ κεηνρψλ είλαη ην Διιεληθφ
Κεληξηθφ Απνζεηήξην Σίηισλ Α.Δ. (ΔΛ.Κ.Α.Σ.), Λ. Αζελψλ 110, 104 42 Αζήλα.
Ζ κνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ζην Υ.Α. είλαη ν ηίηινο κίαο (1) άπιεο θνηλήο
κεηνρήο. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη κνλάδα
δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ν ηίηινο κίαο (1) κεηνρήο.
εκεηψλεηαη φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δελ πεξηέρνπλ ξήηξεο εμαγνξάο νχηε θαη ξήηξεο
κεηαηξνπήο.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο.
Σέινο, δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο απφ ην Καηαζηαηηθφ ή απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο σο πξνο ηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο.
4.5
4.5.1

Γηθαηώκαηα Μεηόρσλ
Γεληθά

Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη κφλν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο. εκεηψλεηαη φηη ε
θηήζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
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Δηαηξίαο θαη ησλ λφκηκσλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ
ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ.
Οη κέηνρνη, θιεξνλφκνη, θαζνιηθνί θαη εηδηθνί δηάδνρνη ή δαλεηζηέο θάπνηνπ κεηφρνπ δελ
κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ησλ βηβιίσλ ή
γξαθείσλ ή θαηαζηεκάησλ θαη γεληθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο, αληίζεηα
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο λνκηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο δέθα
(10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
Κάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν δελ πεξηέρεη
απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαη
εηδηθφηεξα:
 Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ θάζε κεηνρή αθνινπζνχλ απηή ζε νπνηνλδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ
κεηφρνπ.


Γηα ηε κεηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη είλαη
απηέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη θαη ιακβάλνληαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.



Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Δθδφηε δελ πεξηέρεη εηδηθά δηθαηψκαηα ή πξνλφκηα ππέξ
ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ νχηε πεξηνξηζκνχο θαηά ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ.

Γηθαίσκα Μεξίζκαηνο: Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, πνζνζηφ 35% ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο ζηνπο κεηφρνπο σο πξψην κέξηζκα,
ελψ ε ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Γηθαηνχρνη
ηνπ κεξίζκαηνο είλαη νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ .Α.Σ. θαηά ηελ εκέξα πξνζδηνξηζκνχ
ησλ δηθαηνχρσλ (record date). Σν κέξηζκα θάζε κεηνρήο πιεξψλεηαη ζην κέηνρν, κέζα ζε
δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξίαο, πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ
κεξίζκαηνο ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή θαη ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά
ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε
Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο αλαηέζεθε
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε παξαγξαθή δελ αξρίδεη πξνηνχ θαζνξηζηεί ν ρξφλνο απηφο. Σα
νθεηιφκελα απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία κεξίζκαηα πνπ ππέθπςαλ ζε παξαγξαθή ζα πξέπεη
λα απνδνζνχλ απφ ηελ εηαηξία ζην Γεκφζην.
χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, ε Δηαηξία δχλαηαη λα θαηαβάιεη πξνκέξηζκα,
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο
δηαλνκήο έρεη αθνινπζήζεη ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο θαη ν
Κ.Ν.2190/1920 γηα ηε δεκνζίεπζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Σν πνζφ
πνπ θαηαβάιιεηαη σο πξνκέξηζκα δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ
πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη Φήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε: Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα
κηαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα
κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ
αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξίαο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ. ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία
θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ν κέηνρνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη
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Δθθαζάξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ ηεο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (πξψελ
Κ.Α.Α.), φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη. Μέηνρνη πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα παξαπάλσ
ζα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κε ηε ξεηή άδεηά ηεο. ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο
δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ.
Γηθαίσκα Πξνηίκεζεο: ε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, πνπ δελ
γίλεηαη ζε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο,
παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην ππέξ
ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία
ηάζζεηαη απφ ην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή
ηελ έθδνζε ησλ νκνινγηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 13, παξάγξαθνο 5 ηνπ
Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή
θαηαξγεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβαλνκέλε κε απμεκέλα πνζνζηά
απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 13 παξ.7 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη.
Γηθαίσκα ζην Πξντόλ Δθθαζάξηζεο: χκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, δελ έρνπλ
εθδνζεί κεηνρέο απφ ηελ Δηαηξία πνπ λα παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο δηθαίσκα
πξνλνκηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξντφλ εθθαζάξηζεο έλαληη φισλ ησλ άιισλ κεηφρσλ, ζε
πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία ηεζεί ζε εθθαζάξηζε.
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο: Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ πεξηέρεη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο
αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ηζρχνπλ ζρεηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη:
 Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε 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 πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε
δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξίαο, κε απφθαζε ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο
ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.
 Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή
αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα
γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα
απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηελ
δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο Δηαηξίαο.
 Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα
αλαβάιεη κία κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή ή
έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο,
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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 πλέιεπζε 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 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ
πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ,
πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη
ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο
ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο κε απηνχο. ε φιεο
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ
κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα
πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ
αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή.
ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ηα βάζηκν ή κε ηεο
αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, κε απφθαζε ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία
ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ
Δηαηξία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε.
Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ε ιήςε απφθαζεο επί νξηζκέλνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 νη αηηνχληεο κέηνρνη
νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε
θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
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4.5.2

Φνξνινγία Μεξηζκάησλ

χκθσλα κε ην άξζξν 40 παξ.1 ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.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 (ζεκ. ηα
νξίδεη ην άξζξν 45), ηφηε φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο
νληφηεηεο ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, ζεσξνχληαη
έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα. Καηά 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 ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο θαη δελ δηαηεξνχλ
κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. ε 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.
Δάλ ν κέηνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε νληφηεηα κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα
ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε νληφηεηα κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ αιινδαπή πνπ έρεη κφληκε
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, θαη νη ελ ιφγσ κεηνρέο είλαη νπζηαζηηθά ζπλδεδεκέλεο κε ή
αλήθνπλ ζην ειιεληθφ ππνθαηάζηεκα, ηφηε ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο ζα είλαη 10%. Σν
κέξηζκα πνπ πιεξψλεηαη ζην κέηνρν θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη δειψλεηαη ζηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ κεηφρνπ. Ο
παξαθξαηεζείο θφξνο χςνπο 10% πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ίδηνπ
πξνζψπνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά απφ απηνχ ηνπ είδνπο ην εηζφδεκα (ν νπνίνο
ζχκθσλα κε ηνλ ΚΦΔ είλαη 26% εάλ ηεξνχληαη κε δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ή 26% γηα ηα
πξψηα € 50.000 θαη 33% απφ εθεί θαη έπεηηα εάλ ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία ρσξίο
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ ν παξαθξαηεζείο θφξνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ
ην πνζφ ηνπ εηήζηνπ θφξνπ), ηφηε δεκηνπξγείηαη πηζησηηθφ θνξνινγηθφ ππφινηπν γηα ηνλ ελ
ιφγσ κέηνρν.
Αλ ν κέηνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε νληφηεηα πνπ δελ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο
Διιάδαο (θαη πνπ δελ δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε ηελ νπνία είλαη
ζπλδεδεκέλεο νη κεηνρέο), ην κέξηζκα πνπ πιεξψλεηαη ζε απηφλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε
θφξνπ 10% (εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζε εθαξκνζηέα ζπλζήθε γηα ηελ απνθπγή
δηπιήο θνξνινγίαο). Με ηελ παξαθξάηεζε εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα.
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή εμαίξεζε πνπ ηζρχεη ζηνλ ΚΦΔ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία
2011/96, εμαηξνχληαη απφ ηε θνξνιφγεζε ηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ εηαηξία, ε
νπνία κεηαμχ άιισλ, έρεη έδξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε ειιεληθή
εηαηξία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 10% γηα αδηάιεηπηε πεξίνδν 2 εηψλ.
4.5.3

Φνξνινγία ηνπ Κέξδνπο από ηελ Πώιεζε Μεηνρώλ Δηαηξηώλ Δηζεγκέλσλ ζην
Υ.Α.

Γπλάκεη ηνπ Νένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κεηαβηβάζεηο εηζεγκέλσλ κεηνρψλ απφ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία
είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, ζα ππφθεηληαη ζε θφξν κεηαβίβαζεο ηίηισλ κε
ζπληειεζηή 15%, εθφζνλ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ εθδφηε
θαη νη ηίηινη απηνί έρνπλ απνθηεζεί κεηά ηελ 01.01.2009. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα
εμεπξίζθεηαη κεηά ην ζπκςεθηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δεκηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ πέληε εηψλ απφ
ηελ πψιεζε ησλ εηζεγκέλσλ ή κε κεηνρψλ, κεξηδίσλ ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη θξαηηθψλ
νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ. Ο ελ ιφγσ θφξνο απνδίδεηαη
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ. Γεληθά, ην ελ ιφγσ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζα ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ ηηκψλ απφθηεζεο θαη πψιεζεο ησλ ίδησλ κεηνρψλ, αθνχ ζπκπεξηιεθζνχλ ηα
έμνδα ησλ ζπλαιιαγψλ αληίζηνηρα. Ζ ηηκή απφθηεζεο θαη ε ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ
θαζνξίδνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπλαιιαγψλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην
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πηζησηηθφ ίδξπκα ή ηελ εηαηξία παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη ζην
Υ.Α. θαηά ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο.
Σα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβηβάζεηο εηζεγκέλσλ κεηνρψλ απφ θπζηθά
πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ ιηγφηεξν απφ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ εθδφηε, δελ
ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε.
χκθσλα κε ην Νέν Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα θεθαιαηαθά θέξδε απφ πψιεζε
κεηνρψλ πνπ εηζπξάρζεζαλ απφ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη
άιισλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνιφγεζεο
απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
δηθαηνχρνη έρνπλ ππνβάιιεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο Διιάδνο ηα έγγξαθα πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνζηέα ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο γηα λα απνδείμνπλ
ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία.
Αλ ηα θεθαιαηαθά θέξδε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κεηαβηβάζεηο κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ, απφ
θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη δξνπλ εληφο ηνπ πεδίνπ
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζα ππφθεηληαη ζε θφξν πνζνζηνχ 26% γηα ηηο πξψηεο €
50.000 θαη 33% απφ εθεί θαη έπεηηα, πξνζηηζέκελσλ φισλ ησλ εηήζησλ επηρεηξεκαηηθψλ
θεξδψλ θαη αθαηξνχκελσλ απφ ην ζχλνιν ηπρφλ δεκηψλ εληφο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
(ην αλψηεξν εληφο πέληε εηψλ) απφ ηελ ελ ιφγσ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ηπρφλ εμφδσλ πνπ εθπίπηνπλ. Κεθαιαηαθά θέξδε απφ δηάζεζε κεηνρψλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε θνξνινγηθή θαηνηθία ή
κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε ηελ νπνία εγθαηάζηαζε ζπλδένληαη ηα ζρεηηθά θέξδε,
ζα ππφθεηληαη ζηνλ εηαηξηθφ θφξν πνζνζηνχ 26%, αλ ν δηθαηνχρνο ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία κε
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα ή 26% γηα ηα πξψηα € 50.000 θαη 33% απφ εθεί θαη
έπεηηα, αλ ε λνκηθή νληφηεηα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία κε ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα, ζηελ
Διιάδα.
Κεθαιαηαθά θέξδε απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη δελ
δηαηεξνχλ ζηελ Διιάδα κφληκε εγθαηάζηαζε, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο
ζηελ Διιάδα.
Ζ λνκνζεζία γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ
είλαη θαηλνχξηα θαη γηα ην ιφγν νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο
ζπκβνχινπο γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ζε θάζε πεξίπησζε.
Σα θεθαιαηαθά θέξδε πξνζκεηξνχληαη ζηα εηζνδήκαηα επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη εηζθνξά
αιιειεγγχεο.
Ο ελ ιφγσ θφξνο επηβάιιεηαη ηφζν ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο φζν θαη εμσρξεκαηηζηεξηαθέο
πσιήζεηο κεηνρψλ, θαζψο θαη επί ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ πνιπκεξνχο
κεραληζκνχ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ ΔΛ.ΚΑ.Σ., θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
δηελεξγνχληαη ζην Υ.Α., ρξεψλεη ζε εκεξήζηα βάζε κε ηνλ πην πάλσ θφξν ηηο αλψλπκεο
εηαηξίεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία παξέρνπλ
ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο, γηα ινγαξηαζκφ πσιεηψλ γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πψιεζεο
κεηνρψλ πνπ δηαθαλνλίζηεθαλ απφ ηηο πην πάλσ εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα.
Κόζηε κεηαβίβαζεο: Ζ ΔΛ.ΚΑ.Σ. ρξεψλεη έλα ηέινο (ζήκεξα χςνπο 0,0325%) ζηνλ
αγνξαζηή θαη ζηνλ πσιεηή γηα λα θαιχςεη ην θφζηνο δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ
εμσρξεκαηηζηεξηαθή πψιεζε θαη κεηαβίβαζε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ππφθεηηαη επίζεο ζε
ηέινο χςνπο 0,0325% (€ 20 θαη’ ειάρηζηνλ) ή 0,08% (ην νπνίν κεηξάηαη κε βάζε ηελ ηηκή
θιεηζίκαηνο ηεο αγνξάο γηα ηηο αληίζηνηρεο κεηνρέο ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο,
φπνηα απφ ηηο δχν είλαη πςειφηεξε) ην νπνίν ρξεψλεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαη ηνλ πσιεηή απφ
ηελ εηαηξία ΔΛ.ΚΑ.Σ. γηα λα θαιχςεη ην θφζηνο δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο. Ο πσιεηήο
θαη ν αγνξαζηήο, επίζεο, πιεξψλνπλ κηα ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκε πξνκήζεηα ζηνπο
ρξεκαηηζηέο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Ν. 2579/1998, φπσο ηζρχεη, ζα
επηβιεζεί θαη θφξνο 0,2% επί ηεο αμίαο πψιεζεο (φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία) εηζεγκέλσλ κεηνρψλ.
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Υαξηόζεκν: Ζ έθδνζε θαη κεηαβίβαζε κεηνρψλ θαη ε πιεξσκή κεξηζκάησλ ζηελ Διιάδα
δελ βαξχλνληαη κε ηέινο ραξηνζήκνπ.
4.5.4

Φόξνο Γσξεάο θαη Κιεξνλνκηάο

χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν.2961/2001, φπσο ηζρχεη θαηφπηλ ηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ απφ
ην Ν. 3842/2010, ε απφθηεζε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ζην Υ.Α. αηηία ζαλάηνπ, δσξεάο ή
γνληθήο παξνρήο ππφθεηηαη ζε θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπγγεληθή ζρέζε
ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην δσξεηή/θιεξνλνκνχκελν θαη κε βάζε αλά θαηεγνξία δηθαηνχρνπ
θιίκαθα κε πξννδεπηηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 29 θαη 44 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ,
Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ, Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ απφ Λαρεία, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ην άξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 3220/2004 θαη κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.
3842/2010, ζε πεξηπηψζεηο γνληθήο παξνρήο ή δσξεάο ή θιεξνλνκηάο κεηνρψλ φηαλ
δσξίδνληαη ή θιεξνλνκνχληαη κεηνρέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α., ε αμία πνπ έρνπλ απηέο
ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ ρξφλνπ γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ππφθεηηαη ζε
θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
Κψδηθα απηνχ αλάινγα κε ηε ζπγγεληθή ζρέζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
4.5.5

Φνξνιόγεζε Γαλεηζκνύ Μεηνρώλ

Σν άξζξν 4 ηνπ Ν. 4038/2012 επέβαιε θφξν ζπλαιιαγήο 2‰ (ηνηο ρηιίνηο) ζην δαλεηζκφ
κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α. πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά, εμαηξνχκελεο
θάζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη θάζε ζπλαθνχο πξάμεο ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Ο αλσηέξσ
θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ δαλείδνληαη θαη βαξχλεη ην 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.
4.6

Μείσζε ηεο Γηαζπνξάο (Dilution)

Οη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπο ηελ 11.02.2015,
ζχκθσλα κε ην Ν.3556/2007, θαζψο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Αχμεζεο, παξαηίζεληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Μέηνρνο

Πξηλ ηελ AMK (11.02.2015)

Linnaeus Capital Partners
(2)
BV
MARVEN ENTERPRISES
COMPANY LIMITED
ΓΡΗΠΠΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
Σξάπεδα Πεηξαηψο

(3), (7), (8)

(4), (7), (8), (9)

Alpha Bank
(5) , (7),
Eurobank Ergasias
(10)

Δζληθή Σξάπεδα ηεο
(6), (7), (8), (10)
Διιάδνο
ATTICA BANK A.T.E
(3),
HYDRA ESTATE INC
(4), (6), (8)

Ησάλλεο ηεθαλήο

Μεηά ηελ AMK (11.02.2015)

% πκκ.

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

%
πκκ.

Γηθ.
(1),
Φήθνπ

%
πκκ.

6.902.233

19,0%

6.902.233

3,4%

6.902.233

3,4%

9,3%

3.352.505

9,3%

3.352.505

1,6%

3.352.505

1,6%

4.722.420

13,0%

4.722.420

13,0%

4.722.420

2,3%

4.722.420

2,3%

0

0,0%

3.181.706

8,8%

69.125.350

33,8%

69.125.350

33,8%

0

0,0%

2.280.615

6,3%

46.997.163

23,0%

46.997.581

23,0%

0

0,0%

1.162.823

3,2%

21.225.570

10,4%

22.388.393

11,0%

0

0,0%

1.018.827

2,8%

22.446.987

11,0%

23.465.814

11,49%

0

0,0%

0

0,0%

8.204.930

4,0%

8.204.930

4,0%

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

%
πκκ.

Γηθ/ηα
(1)
Φήθνπ

6.902.233

19,0%

3.352.505

5.694.454

15,7%

0

0,0%

5.694.454

2,8%

0

0,0%

(5), (8)

623.001

1,7%

381.193

1,1%

623.001

0,3%

4.675.627

2,3%

(4), (5), (9)

645.231

1,8%

0

0,0%

645.231

0,3%

1.167.469

0,6%

1.062.060

2,9%

0

0,0%

1.062.060

0,5%

0

0,0%

13.233.280

36,5%

13.232.862

36,5%

13.233.280

6,5%

13.232.862

6,5%

Βαζίιεο ηεθαλήο
CORINTHOS HOLDINGS
(4), (9)
LTD
Λνηπνί Μέηνρνη (<5%)

ύλνιν
36.235.184 100,00% 36.235.184
100,0% 204.235.184 100,0% 204.235.184 100,0%
Πεγή: Δηαηξία.
(1)
χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007.
(2)
Ζ εηαηξία Linnaeus Capital Partners BV θαηέρεη ζπλνιηθφ αξηζκφ δηθαησκάησλ ςήθνπ 6.902.233, ήηνη ην
3,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ Linnaeus Capital Partners BV ειέγρεηαη θαηά 100% απφ ηελ
εηαηξία I.I.H.C Industrial Investments Ltd, ζηελ νπνία ην 74,30% θαηέρεη ν θ. Kahka Bendukidze, ν νπνίνο
θαηά ζπλέπεηα ειέγρεη έκκεζα ηελ Linnaeus Capital Partners BV. Ο θ. Kahka Bendukidze απεβίσζε ηελ
13.11.2014.
(3)
Σελ 11.02.2015, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3.181.706 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξίαο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνέβε, ηελ 22.04.2015, ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ επί ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ
εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
(4)
Σελ 11.02.2015, ε Alpha Bank είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2.280.197 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηηο εηαηξίεο HYDRA ESTATE INC θαη CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηνλ θ.
Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη 418 δηθαηψκαηα
ςήθνπ ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ άιιν κέηνρν. Ζ Alpha Bank πξνέβε, ηελ 22.05.2015, ζε άξζε ηνπ
ελερχξνπ επί ησλ 2.280.197 κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
(5)
Σελ 11.02.2015, ε Eurobank Ergasias είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.162.823 κεηνρέο ιφγσ
ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηνπο θ.θ. Ησάλλε ηεθαλή θαη Βαζίιεην ηεθαλή, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
(6)
Σελ 11.02.2015, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.018.827
κεηνρέο ιφγσ ελερπξίαζεο απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC, πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
(7)
Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ ησλ αλσηέξσ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ είραλ νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
(8)
Ο θ. Ησάλλεο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο HYDRA ESTATE INC θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ελ
ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007. Σελ 11.02.2015, νη Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank θαη Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είραλ δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ελερπξίαζεο
απηψλ απφ ηελ εηαηξία HYDRA ESTATE INC πξνο εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ
Σξάπεδα Πεηξαηψο, ηελ 22.04.2015, θαη ε Alpha Bank, ηελ 22.05.2015, πξνέβεζαλ ζε άξζε ηνπ ελερχξνπ
επί ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο Δηαηξίαο.
(9)
Ο θ. Βαζίιεηνο ηεθαλήο θαηέρεη ην 100% ηεο εηαηξίαο CORINTHOS HOLDINGS LTD θαη ηα δηθαηψκαηα
ςήθνπ ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007.
(10) Οη ηξάπεδεο Eurobank Ergasias θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρνπλ ελεκεξψζεη ηελ Δηαηξία φηη ε άξζε
ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελερχξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Αχμεζεο
θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ.
133

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο, ν νπνίνο λα
θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηψλ θαηά ηελ
11.09.2014.

4.7 Γαπάλεο Έθδνζεο
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο έθδνζεο εθηηκψληαη σο αθνινχζσο:
Γαπάλεο Έθδνζεο
(πνζά ζε € ρηι.)
Φφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ θαη εηζθνξά ππέξ Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ
Σέινο εμέηαζεο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη πφξνο ππέξ Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο
Πφξνο ππέξ Υ.Α. & Γηθαηψκαηα Δ.Υ.Α.Δ.
Λνηπέο δαπάλεο*
ύλνιν

554
29
70
3
656

*Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν, εθηχπσζε θαη δηάζεζε Δλεκεξσηηθψλ Γειηίσλ θ.ιπ.
Πεγή: Δηαηξία, ζηνηρεία κε ειεγκέλα απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.

4.8 Αλακελόκελν Υξνλνδηάγξακκα
Σν αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Νέσλ
Μεηνρψλ ζην Υ.Α. είλαη ην αθφινπζν:
Ζκεξνκελία

Γεγνλόο

11.02.2015

Πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηεο Αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ απφ ην Γ..
ηεο Δηαηξίαο

26.05.2015

Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

26.05.2015

Γεκνζίεπζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Υ.Α.)

26.05.2015

Γεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζην Ζ.Γ.Σ.

27.05.2015

Γεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο ηνπ ηξφπνπ θαη ηφπνπ δηάζεζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ
Γειηίνπ ζηνλ Σχπν

27.05.2015

Έγθξηζε απφ ην Υ.Α. ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ
ηεο Δηαηξίαο*

28.05.2015

Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ γηα ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υ.Α.

29.05.2015

Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ θαηεγνξία
«Δπηηήξεζεο» ηνπ Υ.Α.

*Σειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζχγθιεζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Υ.Α. θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.

εκεηψλεηαη φηη ην παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη απφ πνιινχο αζηάζκεηνπο
παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. ε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν.
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