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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 
ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 06.06.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

 

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ € 1.404.150 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

2.808.300 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ € 0,50 

Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ € 0,50 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΝΕΑ 

ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΠΑΛΑΙΕΣ  ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ 

ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού 

κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
 

 

 

Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 28.06.2019  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ESM: Νοείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας (European Stability Mechanism). 

Αδιάθετες Μετοχές: Νοούνται οι τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές που θα υπάρχουν μετά την άσκηση των 

δικαιωμάτων προτίμησης. 

Αύξηση: Νοείται η αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των € 1.404.150 

με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.808.300 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών  

ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη. 

Γ.Ε.ΜΗ: Νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ.: Νοείται η γενική συνέλευση των Μετόχων, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη. 

Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.: Νοείται το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας. 

ΔΛΠ: Νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Δ.Π.Χ.Α.: Νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

ΔΝΤ: Νοείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ): Νοούνται οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης 
(alternative performance measure), κατά την έννοια των από 5.10.2015 κατευθυντηρίων γραμμών 
(guidelines) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών (European Securities and Markets Authority), οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο με στοιχεία ESMA/2015/1415el έγγραφό της.  
 
Ε.Ε.: Νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΕΚΤ: Νοείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
 
ΕΛ.Κ.Α.Τ: Νοείται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.  
 
ΕΜΣ: Νοείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. 
 
Ενημερωτικό Δελτίο ή ΕΔ: Νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρία σύμφωνα με το Ν. 

3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004 αποκλειστικά προς το σκοπό της Δημόσιας Προσφοράς και της 

εισαγωγής των νέων μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., και εγκρίθηκε από το 

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του 

επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004, ως ισχύει. 

Εταιρία ή Εκδότρια ή Intertech: Η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και με το διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.  
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Ε.Χ.Α.Ε.: Νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο 

Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών». 

Η.Β.: Νοείται το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η.Δ.Τ.: Νοείται το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών 

Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών». 

Η.Π.Α.: Νοούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Θεσμοί: Νοούνται το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση. 

K.A.A.: Νοείται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 

Κανονισμός 809/2004: Νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 809/29.4.2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για 

την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την 

ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση 

των σχετικών διαφημίσεων.» 

Καταστατικό: Νοείται το καταστατικό της Εταιρίας ή, ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, 
έτερων νομικών προσώπων.  
 
Μετοχές: Νοούνται, κατά περίπτωση, οι Υφιστάμενες Μετοχές, οι Νέες Μετοχές και οι τυχόν έτερες 
μετοχές της Εταιρίας που δύνανται να εκδίδονται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με το νόμο, το 
Καταστατικό και τις οικείες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της.  
 
Μέτοχοι: Νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. κατά την 
οικεία ημερομηνία αναφοράς.  
 
Νέες Μετοχές: Νοούνται οι  νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 

εκάστη, που διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας Αύξησης. 

Νόμος: Νοείται ο ν. 4548/2018 όπως ισχύει από 01.01.2019 σύμφωνα με το άρθρο 190 αυτού και 

εφαρμόζεται  μεταξύ άλλων και στην Αύξηση εκτός  αν ειδικά ορίζεται  η ισχύς  του κ.ν.2190/1920.. 

Σ.Α.Τ.: Νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. 

ΣΑΔΦ: Νοείται η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. 

Τιμή Διάθεσης: Νοείται το ποσό των € 0,50 ανά μετοχή, στο οποίο προσφέρονται οι Νέες Μετοχές της 

παρούσας Αύξησης. 

Χ.Α.: Νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών 

FED: Νοείται το «Federal Reserve Board».  
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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜA 
Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους 

αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. 

Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα στοιχεία αυτά 

αριθμούνται στα σημεία Α - Ε (Α.1 - Ε.7). 

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιέχει τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως 

περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες του Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να 

αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρξουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. 

Παρότι ενδέχεται ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των 

κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να µη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά µε το 

Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό 

Σημείωμα µε την αναφορά «Δεν συντρέχει». 

 
Ενότητα A - Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις  

Α.1 

Προειδοποιήσεις: 

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη μελέτη του 

Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. 

Σε περίπτωση που προσφυγή σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 

παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών 

µελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη 

της νομικής διαδικασίας. 

Αστική ευθύνη αποδίδεται µόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά µόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι 

παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί µε τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή 

δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί µε τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως 

βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. 

Α.2 

Συναίνεση 

Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου για 

μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από 

χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές. 

Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει μεταγενέστερη 

μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών από χρηματοοικονομικούς 

διαμεσολαβητές και στους οποίους παρέχεται συναίνεση για τη χρήση του 

ενημερωτικού δελτίου. 

Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση και είναι 

συναφείς για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου. 

Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι επενδυτές ότι 

πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

προσφοράς από οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή κατά τη στιγμή 

πραγματοποίησης της εν λόγω προσφοράς από τον χρηματοοικονομικό 

Δεν συντρέχει. 
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διαμεσολαβητή. 

 

  Ενότητα Β - Εκδότης 

B.1 
Νόμιμη και εμπορική επωνυμία 

του εκδότη 

Η επωνυμία του εκδότη των νέων μετοχών είναι «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και ο διακριτικός τίτλος «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε» ( εφεξής η «Εταιρία» ή 
η «Εκδότρια ή «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε» ή «ΙΝΤΕΡΤΕΚ»). Για τις σχέσεις της με τις χώρες της 
αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας είναι «INTERTECH S.A. INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY. O κωδικός  LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρίας είναι ο εξής: 
213800PGX1OKC2PYYC83.  

B.2 

Έδρα, νομική μορφή, νομοθεσία 

βάσει της οποίας ενεργεί και 

χώρα σύστασης εκδότη 

Η Εταιρία έχει συσταθεί  ως ανώνυμη εταιρία στην Ελλάδα και λειτουργεί σύμφωνα με 
το Ελληνικό Δίκαιο και  μεταξύ άλλων  το Νόμο. Διέπεται επίσης από  τις ισχύουσες 
διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου και του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, όπως 
αυτές ορίζονται ενδεικτικά στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ν.3016/2002, 
ν.3401/2005, ν.3371/2005, ν.3556/2007, ν. 4449/2017 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

B.3 

Περιγραφή της φύσης των 

τρεχουσών πράξεων και των 

κυριότερων δραστηριοτήτων του 

εκδότη – και σχετικοί κύριοι 

παράγοντες – αναφέροντας τις 

σημαντικότερες κατηγορίες 

προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, 

και προσδιορισμός των 

κυριότερων αγορών στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο εκδότης 

Η Εταιρία έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας  την εμπορία, διανομή,  και 
αντιπροσώπευση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, 
καθώς και το σχεδιασμό και, την ανάλυση προγραμμάτων λογισμικού. Παρέχει μία 
πλήρη γκάμα σύγχρονης τεχνολογίας και καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων 
αυτοματισμού γραφείου και προϊόντων τηλεπικοινωνιών όπως τηλεοράσεις, κάμερες, 
εκτυπωτές, μηχανές φαξ και κινητές συσκευές τηλεφωνίας μέσω ενός εκτεταμένου 
δικτύου διανομής  μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανικής, εξουσιοδοτημένων συνεργατών 
και εξειδικευμένων καταστημάτων που καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα.    
Η Εταιρία κυρίως δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας του οίκου PanasonicCorp παρέχοντας ολοκληρωμένες 
λύσεις στο B2B και B2C,των SATEL για την Ελλάδα ,σε συστήματα ασφαλείας και ελέγχου 
πρόσβασης καθώς και των προϊόντων ILUV για την Ελλάδα ,σε αξεσουάρ κινητής 
τηλεφωνίας. Επίσης,  είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας της RICOH International BV για 
τα προϊόντα πολυμηχανήματα Α4 και Α3 με το brand name GESTENTER. Επίσης, διανέμει 
τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα ITDC (A4) της RICOH. 

Β.4

α 

Περιγραφή των σημαντικότερων 

πρόσφατων τάσεων που 

επηρεάζουν τον εκδότη και των 

αγορών στις οποίες 

δραστηριοποιείται  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο, όπου η ζήτηση των προϊόντων είναι 
ελαστική. Επομένως, επηρεάζεται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της 
Εταιρίας έχει επηρεαστεί και θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της ελληνικής 
οικονομίας.  
Η Εταιρία εκτιμά πως παρά το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρουσίασε 
κάποια άνοδο κατά τους πρώτους μήνες του 2018, ιδιαίτερα στο κλάδο τεχνολογικών 
ειδών, οι αβεβαιότητες για την ελληνική οικονομία παραμένουν, ειδικά για τους όρους 
χρηματοδότησής της μετά τα προγράμματα, όπως και για τις βασικές συνθήκες για 
ισχυρή ανάπτυξη. Οι αβεβαιότητες αυτές τροφοδοτούνται και από ανησυχίες για το 
διεθνές περιβάλλον.  Για το 2019, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(«ΙΟΒΕ») προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης παρόμοιο ή ελαφρώς υψηλότερο του 2018, με 
κλιμάκωση επενδυτικής δραστηριότητας (+10 έως 12%) και ιδιωτικής κατανάλωσης 
(+1,4%). Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019, λόγω του γεγονότος ότι αναμένονται 
προγραμματισμένες εκλογικές αναμετρήσεις, ενδέχεται η αγορά να περιέλθει σε μια 
αναταραχή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν υποτιμά τους 
προαναφερθέντες κινδύνους και κατά τη χρήση 2019, προσπαθεί να συνεχίσει να 
διατηρεί μια σταθερή πορεία της δραστηριότητάς της χωρίς να παρουσιάσει ιδιαίτερες 
αποκλίσεις από το επιχειρησιακό της πλάνο, το οποίο είναι, η αύξηση του κύκλου 
εργασιών με ταυτόχρονη αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και συγκράτηση των 
λειτουργικών της δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χρήση 2019 συνεχίζεται η ίδια 
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τάση στο κύκλο εργασιών της Εταιρίας, τόσο στη γκάμα όσο και στον όγκο πωλήσεων και 
την μέση τιμή πώλησης των εμπορευμάτων, σε σχέση με τη χρήση 2018. 
Στα πλαίσια της νέας στρατηγικής της, με κύριο και αποκλειστικό στόχο την 
επανατοποθέτηση και δυναμική προβολή των προϊόντων της σε όλα τα ράφια των 
πελατών της και την ενίσχυση των μεριδίων της στην αγορά , η Εταιρία στοχεύει να: 

 Λανσάρει νέα χρηστικά προϊόντα στην αγορά (κινητά για ηλικιωμένους, 
φουρνάκια μικροκυμάτων, αποχυμωτές, αξεσουάρ ήχου, σκάνερς κλπ) και 
βρίσκεται σε διαρκή αναζήτησή για να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της. 

 Ενδυναμώσει το πελατολόγιο της με νέες αποδοτικές συνεργασίες 
 Ενισχύσει τις ομάδες πωλήσεων της για πλήρη χωροταξική κάλυψη 
 Δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή της πολιτική σε όλα τα μέσα 

(διαφήμιση σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, κινηματογράφους , social media, έντυπα 
μέσα, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ) 

 Συμμετάσχει σε μεγάλα δημόσια έργα με αντικείμενο την ασφάλεια, που 
προϋποθέτουν συνδυαστικές λύσεις εξοπλισμού και λογισμικού. 

Αναφορικά με το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας, δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική 
διαφοροποίηση των τιμών αγοράς εμπορευμάτων, τόσο από τον κύριο προμηθευτή όσο 
και από τους λοιπούς προμηθευτές σε σχέση με αυτές  που καταγράφηκαν κατά τη 
χρήση 2018.  
Το μικτό κέρδος της Εταιρίας, κατά τη χρήση 2019,  παραμένει  στα ίδια επίπεδα με  τη 
χρήση 2018 σημειώνοντας μια μικρή αυξητική τάση.  
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρίας για αύξηση των πωλήσεων, όπως 
προαναφέρθηκε, μέσω εισαγωγής / λανσαρίσματος νέων προϊόντων καθώς και μέσω 
διαφοροποίησης του μίγματος των πωλήσεων, τα αποθέματα της Εταιρίας αναμένεται 
να κυμανθούν στα περσινά περίπου επίπεδα από την αρχή του 2019 έως την ημερομηνία 
του Ενημερωτικού Δελτίου. 
Τόσο οι λειτουργικές δαπάνες όσο και τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζουν τάση 
συγκράτησης έναντι του 2018 μετά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τον 
εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της  Εταιρίας κυρίως μέσω της μείωσης του 
προσωπικού, της μείωσης κόστους προώθησης πωλήσεων και λοιπών εξόδων. Επίσης, 
προέβει σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων του τραπεζικού δανεισμού της με επίτευξη 
καλύτερων όρων χρηματοδότησης και χαμηλότερο κόστος δανεισμού.  
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών 
κεφαλαίου κίνησης, ήτοι για την αποπληρωμή λοιπών βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  καθώς και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, 
κάτι που θα επιφέρει και περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.  
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρίας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν 
υφίσταται γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως 
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας κατά τη τρέχουσα 
χρήση 2019.  

Β.5  

Εάν ο εκδότης είναι μέλος 

ομίλου, περιγραφή του ομίλου 

και της θέσης που κατέχει σε 

αυτόν ο εκδότης 

Δεν συντρέχει. 

Β.6  

 

Στο βαθμό που είναι γνωστό στον 

εκδότη το όνομα κάθε προσώπου 

το οποίο κατέχει, άμεσα ή 

έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου 

ή των δικαιωμάτων ψήφου του 

εκδότη που πρέπει να 

κοινοποιείται δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύμφωνα 

με το μετοχολόγιο της 06.05.2019: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ* 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Δημήτριος Κοντομηνάς 2.491.738 44,36% 

Αμοιρίδης – Σαββίδης 
Α.Ε. 

487.348 8,68% 

TRAL LTD 301.500 5,37% 
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καθώς και το ύψος της 

συμμετοχής που κατέχει το 

πρόσωπο αυτό. Διευκρινίζεται 

εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη 

κατέχουν διαφορετικά 

δικαιώματα ψήφου, εφόσον 

υπάρχουν. Να αναφερθεί εάν και 

από ποιον κατέχεται ή ελέγχεται, 

άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που 

ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές 

πληροφορίες, και να περιγραφεί 

η φύση αυτού του ελέγχου 

Λοιποί Μέτοχοι (<5%) 2.336.014 41,59% 

Σύνολο 5.616.600 100,00% 
Πηγή: Εταιρία 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο 
αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του. Τα 
δικαιώματα των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της 
Εταιρίας.  
Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που  έχουν αποσταλεί στην Εταιρία και έχουν 
δημοσιοποιηθεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. μέχρι την ημερομηνία του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου δυνάμει του Ν. 3556/2007, τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία 
αποτυπώνονται ως εξής: 

 Η εταιρία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε., λόγω αγοράς μετοχών την 28.11.2017, 
κατέχει ποσοστό συμμετοχής  7,29% επί του συνόλου των μετοχών και 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (ήτοι 819.697 δικαιώματα ψήφου), η δε 
έμμεση συμμετοχή του Κωνσταντίνου Αμοιρίδη, λόγω ελέγχου της ανωτέρω 
εταιρίας, ανήλθε σε 7,29%. 

 Την 28.11.2017,  ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς,  κατέχει άμεσα 4.983.477 μετοχές 

ήτοι το 44,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρίας, μετά τη πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε, έμμεσα ως 

μέτοχος  της εταιρείας PRIME INSURANCE. Σημειώνεται ότι οι μετοχές είναι 

ενεχυριασμένες αλλά ο κ. Κοντομηνάς διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου. 

 Με την από 06.09.2018 ανακοίνωση της Εταιρίας, η εταιρία TRAL LTD, 
ελεγχόμενη από τον κ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΥΡΙΤΗ, ο οποίος κατέχει το 100% των 
δικαιωμάτων ψήφου αυτής, την 31.08.2018 προέβει στην αγορά μετοχών της  
εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ. Κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό έμμεσης  
συμμετοχής του κ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΥΡΙΤΗ στην Εταιρία (μέσω της ελεγχόμενης  από 
αυτόν εταιρία TRAL LTD), ανήλθε σε 5,0435% (ήτοι 566.547 δικαιώματα ψήφου). 

Με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία δυνάμει του Ν. 
3556/2007 και  έχουν δημοσιοποιηθεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α., κατά την 
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο πλην όσων αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, δεν κατείχε κοινές μετοχές 
που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 
δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρίας.  
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες 
μετοχές. Πέραν του κ. Κοντομηνά ως βασικού μετόχου, δεν υφίσταται άλλος μέτοχος που 
να μπορεί να δύναται να θεωρηθεί βάσει της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας, ως ασκών τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο αυτής.  
Στο βαθμό που η Εταιρία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από  τον βασικό 
μέτοχο κ. Κοντομηνά , δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η 
Εταιρία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία μηχανισμούς, 
περί εισηγμένων εταιρειών και περί εταιρική διακυβέρνησης.  
Η Εταιρία δηλώνει ότι, ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η 
εφαρμογή θα μπορούσε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον 
αφορά στον έλεγχο της Εταιρίας. Επιπλέον, η Εταιρία δε γνωρίζει πληροφορίες σχετικές 
με συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή έμμεσου 
ελέγχου επ’ αυτής.  

Β.7 

Επιλεγμένες ιστορικές κύριες 

χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για τον εκδότη, οι 

οποίες παρέχονται για κάθε 

οικονομική χρήση της περιόδου 

που καλύπτουν οι ιστορικές 

χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες και για κάθε 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
για τις χρήσεις 2017 και 2018 που προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2018. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος της Εταιρίας για τις χρήσεις  2017 και 2018: 

Επιλεγμένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

ποσά σε € χιλ.* 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2018 

Κύκλος Εργασιών  28.512   19.566   

Κόστος Πωληθέντων  -23.907   -15.570   
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1 EBIT= Ζημίες προ φόρων + χρηματοοικονομικά έξοδα – χρηματοοικονομικά έσοδα + Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω πτώχευσης 

+Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες. 

μεταγενέστερη ενδιάμεση 

οικονομική περίοδο που 

συνοδεύεται από συγκριτικά 

στοιχεία που αντιστοιχούν στην 

ίδια περίοδο της προηγούμενης 

χρήσης· η υποβολή ωστόσο των 

ισολογισμών τέλους χρήσεως 

είναι αρκετή για να πληρούται η 

απαίτηση περί συγκρίσιμων 

πληροφοριών από τον 

ισολογισμό. Αυτό πρέπει να 

συνοδεύεται από αφηγηματική 

περιγραφή της σημαντικής 

αλλαγής στη χρηματοοικονομική 

κατάσταση του εκδότη και των 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 

κατά τη διάρκεια ή μετά την 

περίοδο που καλύπτουν οι 

ιστορικές κύριες 

χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες 

 

Μικτό Κέρδος 4.605   3.996   

Χρηματοοικονομικά έξοδα -790   -632   

Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

-373   -215   

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

-135   30   

Ζημίες προ φόρων  -1.186   -832   

Φόρος εισοδήματος 43   -111   

Ζημίες μετά φόρων  -1.143   -943   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά 
από φόρους 

10   -2   

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές 
μετά από φόρους  

-1.133   -945   

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την 
Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

2017-2018 
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2018 ανήλθε σε € 19.566 χιλ. έναντι € 28.512 χιλ. τη 
χρήση 2017 παρουσιάζοντας μείωση 31,38%, η οποία οφείλεται κυρίως  α) στη διακοπή 
της εμπορίας κινητής τηλεφωνίας η οποία προσέφερε υψηλό τζίρο στην Εταιρία αλλά 
πολύ χαμηλό περιθώριο μικτού κέρδους, β) στη μείωση των πωλήσεων στις λοιπές 
κατηγορίες προϊόντων, με κυριότερη τη κατηγορία της τηλεόρασης η οποία έχει επίσης 
χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους, και γ) στη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμό του 
Ελληνικού Δημοσίου κατά το α' εξάμηνο 2017, ένα έσοδο που δεν υπήρχε το έτος 2018.    
Ισόποση περίπου μείωση κατά 34,87% παρουσίασε το κόστος πωληθέντων με κυριότερο 
λόγω τη διακοπή της εμπορίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρουσίαζε υψηλό κόστος. 
Επιπλέον, στην εν λόγω μείωση συνέβαλαν και οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους το οποίο 
διαμορφώθηκε το 2018 σε 20,42% από 16,15% το 2017. 
Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

1
 

διαμορφώθηκαν σε € 215 χιλ. τη χρήση 2018 έναντι € 373 χιλ. τη χρήση 2017. Η βελτίωση 
αυτή οφείλεται στη προσπάθεια της Εταιρίας να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα. 
Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία κατά τη χρήση 2018 κατάφερε να μειώσει τα έξοδα 
συνδιαφήμισης τα οποία ανήλθαν σε € 440 χιλ. έναντι € 830 χιλ. τη χρήση 2017 και 
αφορούν σε έξοδα άμεσης και έμμεσης διαφήμισης, όπως για άνοιγμα νέων 
καταστημάτων πελατών της και γενικότερα σε έξοδα για την  προώθηση των προϊόντων 
στα καταστήματα πελατών –συνεργατών. Από τη διαμόρφωση όλων των 
προαναφερθέντων μεγεθών,  τα κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 30 χιλ. τη 
χρήση 2018 έναντι ζημίες € 135 χιλ. τη χρήση 2017, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση 
κατά 121,93%.  
Το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρίας  παρουσίασε μείωση κατά 20% 
τη χρήση 2018 έναντι της χρήσης 2017, στο πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευση των όρων 
του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με επίτευξη καλύτερων όρων 
χρηματοδότησης και χαμηλότερο κόστος δανεισμού. 
Οι ζημίες μετά φόρων για τη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν σε € 943 χιλ. έναντι € 1.143 
χιλ. τη χρήση 2017, μειωμένες σημαντικά κατά 17,5%.  
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας την 31.12. των χρήσεων  2017 και 2018: 
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Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 

  

ποσά σε € χιλ.* 31.12.2017 31.12.2018 

Ενεργητικό  
  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  3.724   3.573   

Ασώματα πάγια στοιχεία  478   356   

Αποθέματα  3.992   4.006   

Εμπορικές απαιτήσεις 7.548   6.627   

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 2.215   1.733   

Χρηματικά διαθέσιμα  237   138   

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
1
 182   148   

Σύνολο Ενεργητικού 18.376   16.581   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  9.423   8.320   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 973   769   

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2
 465   560   

Προμηθευτές 3.272   2.610   

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
3
 3.576   3.432   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4
 667   890   

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.953   6.932   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 18.376   16.581   
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την 
Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
(1) Στα «Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται: «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» και 
«Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες». 
(2) Στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται: «Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού» και «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις». 
(3) Στα «Βραχυπρόθεσμα δάνεια» περιλαμβάνονται και «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης». 
(4) Στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται «Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι» 
και «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 
 

31.12.2017-31.12.2018 
Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε σε € 16.581 χιλ. την 31.12.2018  έναντι € 
18.376 χιλ. την 31.12.2017. 
Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων  ενσώματων παγίων στοιχείων της 
Εταιρίας ανήλθε σε € 3.573 χιλ. την 31.12.2018 έναντι € 3.724 χιλ. την 31.12.2017, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,05%. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των 
ενσώματων παγίων στοιχείων. Σημειώνεται ότι, αναπόσβεστη αξία ύψους € 3.491 χιλ. 
και € 3.575 χιλ. την 31.12.2018 και την 31.12.2017 αντίστοιχα, αφορά στο ακίνητο που 
έχει αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση από την Εταιρία και για το οποίο η κυριότητα 
έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. 
Στο κονδύλι «Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται και «Λοιπές 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» συνολικού ύψους € 148 χιλ. την 31.12.2018 και € 182 χιλ. 
την 31.12.2017 και αφορούν κυρίως μακροπρόθεσμη απαίτηση από την συνδεδεμένη 
εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε ποσού € 207 χιλ. που 
διακανονίστηκε προς εξόφληση σε 84 μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας μετά την 
παρέλευση ενός μηνός από την τελεσίδικη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης την 
11.11.2016.  
Τα αποθέματα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα την 31.12.2018 σε σχέση με την 31.12.2017.  
Η Διοίκηση της Εταιρίας συνέχισε την πολιτική διατήρησης χαμηλότερου αποθέματος 
κυρίως στη κατηγορία της τηλεόρασης. Σημειώνεται ότι η Εταιρία κατά τη χρήση 2018 
προέβη σε καταστροφή ακατάλληλων και κατεστραμμένων αποθεμάτων ποσού € 386 
χιλ. (2017: € 176 χιλ.) καθώς και σε διενέργεια πρόβλεψης υποτίμησής τους λόγω 
απαξίωσης ποσού € 140 χιλ. 
Οι «Εμπορικές απαιτήσεις» παρουσίασαν μείωση της τάξης του 12,20% την 31.12.2018  
σε σχέση με την 31.12.2017 κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων προς πελάτες 
υπαγόμενους σε συμβάσεις factoring. Σημειώνεται ότι, στις «Εμπορικές απαιτήσεις» 
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περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες (λόγω κοινού ελέγχου 
αυτών  υπό του βασικού μετόχου κ. Κοντομηνά)  ποσού € 180 χιλ. την 31.12.2018 και € 
313 χιλ. την 31.12.2017 και αφορούν κυρίως σε αγορές εμπορευμάτων της ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. και αγορές της ALPHA TELEVISON CYPRUS.  
Οι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης 
του 21,76% την 31.12.2018 σε σχέση με την 31.12.2017 κυρίως λόγω της μείωσης του 
λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι».  Πιο αναλυτικά, στο λογαριασμό «Χρεώστες 
διάφοροι» περιλαμβάνεται απαίτηση από εταιρία Masterlink, συνολικού ύψους € 192 
χιλ., το οποίο αφορά αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων βάσει αγωγής προς την 
ως άνω εταιρία η οποία εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 (αναμένεται σχετική 
απόφαση) και λοιπές απαιτήσεις ποσού € 488 χιλ. (31.12.2017: 932 χιλ.) από 
συνδεδεμένες εταιρείες. Την 31.12.2017, στον εν λόγω λογαριασμό περιλαμβάνονταν 
απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ποσού € 250 χιλ. της συνδεδεμένης εταιρείας 
«ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για την ως άνω 
απαίτηση είχε ληφθεί επιταγή ποσού € 250 χιλ. με ημερομηνία λήξης την 30

η
 Μαΐου 

2018 η οποία εξοφλήθηκε κατά την λήξη της. 
Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε € 8.320 χιλ. την 31.12.2018 και € 
9.423 χιλ. την 31.12.2017 λόγω της συνέχισης των ζημιογόνων αποτελεσμάτων.  
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε € 1.330 χιλ. την 31.12.2018 
και  € 1.438 χιλ. την 31.12.2017. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε «Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» ύψους € 769 χιλ. την 31.12.2018 και € 973 χιλ. 
την 31.12.2017. Οι  εν λόγω συμβάσεις αφορούν σε σύμβαση πώλησης και 
επαναμίσθωσης ακινήτου (sale & lease back) με ημερομηνία λήξης 30.06.2023.  

Οι «Προμηθευτές» διαμορφώθηκαν σε € 2.610 χιλ. την 31.12.2018 έναντι € 3.272 χιλ. την 

31.12.2017,    παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,23% λόγω της μείωσης του κύκλου 
εργασιών στο πλαίσιο παρακολούθησης των αγορών εμπορευμάτων ώστε να μην 
δημιουργείται όγκος αδιάθετων αποθεμάτων.  Σημειώνεται ότι, την 31.12.2018 το 67,7% 
του συνόλου των προμηθευτών ήταν «Προμηθευτές εξωτερικού». Επίσης, η Εταιρία είναι 
ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί για αυτή τον κύριο 
προμηθευτή της (αποτελεί το 88% του συνόλου του λογαριασμού «Προμηθευτές 
Εξωτερικού»).  
Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρίας ανήλθε σε € 4.201 χιλ. την 31.12.2018 έναντι  € 
4.549 χιλ. την 31.12.2017, εκ των οποίων τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν σε όρια 
χρηματοδότησης με τη μορφή αλληλόχρεου λογαριασμού, συμβάσεις εκχώρησης 
απαιτήσεων με αναγωγή και βραχυπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.  
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 
της Εταιρίας για τις χρήσεις   2017 και  2018: 
Επιλεγμένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών     

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2018 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από/ (για) λειτουργικές 
δραστηριότητες 

908 -29 

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες -171 277 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/ (για) χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

-907 -348 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεων 

-170 -99 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 407 237 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 237 138 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την 
Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

Β.8 Επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro 

forma) χρηματοοικονομικές 

Δεν συντρέχει. 
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  Ενότητα Γ - Κινητές Αξίες 

Γ.1  

Περιγραφή του είδους και 

της κατηγορίας των 

κινητών αξιών που 

προσφέρονται ή/και 

εισάγονται προς 

διαπραγμάτευση, 

συμπεριλαμβανομένου 

οποιουδήποτε αριθμού 

αναγνώρισης κινητών 

αξιών 

 Οι μετοχές της Intertech που αφορούν την παρούσα αύξηση είναι κοινές, ονομαστικές, 

άυλες με δικαίωμα ψήφου μετοχές.  

Ο κωδικός ISIN των μετοχών της Εταιρίας είναι GRS247003007. 

 

Γ.2 

Νόμισμα στο οποίο είναι 

εκφρασμένες οι κινητές 

αξίες 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εκφρασμένες σε ευρώ. 

Γ.3 

Ο αριθμός των μετοχών 

που εκδόθηκαν και έχουν 

ολοσχερώς εξοφληθεί, και 

των μετοχών που 

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 2.808.300,00, διαιρούμενο σε 5.616.600 κοινές, 
ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη. 
Με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της παρούσας Αύξησης, το καταβεβλημένο 

πληροφορίες, προσδιοριζόμενες 

ως τέτοιες. Οι επιλεγμένες κύριες 

άτυπες (pro forma) 

χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες πρέπει να 

περιλαμβάνουν σαφή αναφορά 

στο γεγονός ότι λόγω της φύσης 

τους, οι άτυπες (pro forma) 

χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες αφορούν μια 

υποθετική κατάσταση και, ως εκ 

τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν την 

πραγματική χρηματοοικονομική 

θέση ή τα αποτελέσματα της 

Εταιρίας 

Β.9  

Όταν γίνεται πρόβλεψη ή 

εκτίμηση κερδών δηλώνεται το 

ποσό 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανακοίνωση 

πρόβλεψης ή εκτίμησης της κερδοφορίας για την τρέχουσα ή για τις επόμενες χρήσεις.  

Β.10 

Περιγραφή τυχόν επιφυλάξεων 

στην έκθεση ελέγχου για τις 

ιστορικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες 

Δεν συντρέχει. 

Β.11 

Εάν το κεφάλαιο κίνησης του 

εκδότη δεν επαρκεί για τις 

τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη 

πρέπει να συμπεριληφθεί 

επεξήγηση  

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κινήσεως της Εταιρίας για τους 

επόμενους 12 μήνες επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του. 
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εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν 

εξοφληθεί. Η ονομαστική 

αξία ανά μετοχή, ή 

αναφορά του γεγονότος 

ότι οι μετοχές δεν έχουν 

ονομαστική αξία 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε  € 4.212.450,00, διαιρούμενο σε 8.424.900 
κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η καθεμία. 
 

Γ. 4 

Περιγραφή των 

δικαιωμάτων που 

συνδέονται με τις κινητές 

αξίες 

Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του εταιρικού και 

χρηματιστηριακού δικαίου και το καταστατικό της Εταιρίας. Δεν υφίστανται ειδικά 

δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.  

Γ.5 

Περιγραφή τυχόν 

περιορισμών στην 

ελεύθερη μεταβίβαση των 

κινητών αξιών 

Δεν συντρέχει. 

Γ.6 

Αναφορά του κατά πόσο οι 

προσφερόμενες κινητές 

αξίες αποτελούν ή θα 

αποτελέσουν αντικείμενο 

αίτησης εισαγωγής προς 

διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά και της 

ταυτότητας όλων των 

ρυθμιζόμενων αγορών, 

στις οποίες οι κινητές αξίες 

αποτελούν ή πρόκειται να 

αποτελέσουν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης 

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν, κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων, για 

διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και ειδικότερα στη Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. 

Γ.7 
Περιγραφή της 

μερισματικής πολιτικής 

Η Εταιρία με την επιφύλαξη του άρθρου 159  διανέμει μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις  
του άρθρου  158 του Νόμου. 
Για τη χρήση 2017, η Εταιρία δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της λόγω του 
γεγονότος ότι ήταν ζημιογόνα και για την οποία ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 44α, το 
οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920.  Για τη χρήση 
2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση την 02.09.2019, τη μη διανομή μερίσματος. 

 

  Ενότητα Δ - Κίνδυνοι 

Δ.1  

Κύριες Πληροφορίες σχετικά 

με τους βασικούς κινδύνους 

που αφορούν ειδικά στον 

εκδότη ή στον τομέα 

δραστηριότητάς του 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο 
δραστηριοποίησης της Εταιρίας 

 Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με τις πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, καθώς και με τις συνθήκες της αγοράς και 
τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας 

 Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με το 
μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τόσο σε 
επίπεδο Ευρωζώνης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο  

 Οι παρούσες συνθήκες άντλησης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, καθώς και 
τυχόν περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ενδέχεται να 
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επιδράσουν αρνητικά τόσο στη δυνατότητα της Εταιρίας να αντλεί κεφάλαια, 
είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο 
κόστος δανεισμού της  

 Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με μεταβολές στην 
καταναλωτική συμπεριφορά, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και , τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της Εταιρίας 

 Ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρίας να ανανεώνει τις συμβάσεις με τους 
βασικούς προμηθευτές της μπορεί να επιφέρει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις και ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 
Εταιρίας 

 Εξάρτηση από λίγους και μεγάλους πελάτες- αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών 
 Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της και η μη 

ανακτησιμότητα υπολοίπων πελατών-χρεωστών ή/και η αύξηση των 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη 
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις 
προοπτικές της Εταιρίας 

 Το ήδη έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς 
και τυχόν περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού, ενδέχεται να επηρεάσει 
δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας 

 Κίνδυνος τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων 
 Η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία με 

ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών και εξειδικευμένου 
προσωπικού. Τυχόν διατάραξη της εν λόγω σχέσης θα επηρεάσει δυσμενώς τις 
εργασίες της Εταιρίας 

 Αστοχία ή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής θα 
μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της Εταιρίας 

 Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή και η υπέρβαση των 
υφιστάμενων ορίων στους καλυπτόμενους κινδύνους δύναται να επιδράσει 
αρνητικά τη λειτουργία, τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική 
κατάσταση της Εταιρίας 

 Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται συχνές αλλαγές και η 
αυστηροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο οποίο 
υπόκειται η Εταιρία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο δημιουργεί 
αβεβαιότητα και ενδέχεται τυχόν αλλαγές  να επιβαρύνουν τα έσοδα της 
Εταιρίας και συνεπώς να επηρεάσουν δυσμενώς τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας 

Δ.3 

Κύριες πληροφορίες σχετικά 

με τους βασικούς κινδύνους 

που αφορούν ειδικά στις 

κινητές αξίες 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρίας 
 Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου από την Εταιρία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Επίσης, 
μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των 
μετόχων στην Εταιρία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα 
δικαιώματα προτίμησής τους ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων  

 Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής 
των μετοχών της Εταιρίας  

 Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει 
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών 
της, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών του της και άλλων 
ενδογενών παραγόντων   

 Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και αυξημένη 
αστάθεια σε σχέση με άλλα μεγάλα χρηματιστήρια  
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 Δεν θα δοθεί αποζημίωση για δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν ενώ υπάρχει ο 
κίνδυνος να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με τα δικαιώματα 
προτίμησης  

 Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να μειωθεί πριν ή 
μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 

 

  Ενότητα Ε - Προσφορά 

Ε.1 

Τα συνολικά καθαρά έσοδα 

και εκτίμηση των συνολικών 

εξόδων της 

έκδοσης/προσφοράς 

συμπεριλαμβανομένων των 

κατ’ εκτίμηση εξόδων που 

χρεώνονται στον επενδυτή 

από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα 

Τα συνολικά καθαρά έσοδα που θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της 

παρούσα Αύξησης, θα ανέλθουν σε € 1,4 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε € 0,1 

εκατ. και θα επιβαρύνουν την Εταιρία. 

Δεν υφίστανται δαπάνες οι οποίες θα επιβαρύνουν τον επενδυτή. 

Ε.2α  

 

Λόγοι της προσφοράς και 

της χρήσης των εσόδων, 

εκτιμώμενο καθαρό ποσό 

των εσόδων 

Η Αύξηση γίνεται προκειμένου τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν (αφαιρουμένων των 
δαπανών της Αύξησης, ήτοι € 0,1 εκατ.) να χρησιμοποιηθούν για τη κάλυψη αναγκών 
κεφαλαίου κίνησης, ήτοι για την αποπληρωμή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
καθώς και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. 
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, τα καθαρά έσοδα της Αύξησης θα 
χρησιμοποιηθούν ως κάτωθι: 
• € 1.000 χιλ. θα χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού) 
• € 300 χιλ. θα χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή υποχρεώσεων προς 
προμηθευτές. 
Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης, τα καθαρά έσοδα της Αύξησης προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθούν αναλογικά στις παραπάνω περιπτώσεις.  
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός εννέα (9) μηνών από 
την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.  
Η Εταιρία δηλώνει ότι τα καθαρά έσοδα της Αύξησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για την 
εξόφληση των δανείων από την εταιρία ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από 
την παρούσα Αύξηση θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω 
σκοπούς, σε χωριστούς καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Ε.3 

Περιγραφή των όρων και 

των προϋποθέσεων της 

προσφοράς 

 

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά την 27.05.2019 
συνεδρίασή  της και κατά  την εξουσιοδότηση της τελευταίας ακολούθως το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του την  06.06.2019, αποφάσισαν  μεταξύ 
άλλων: 

 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού έως € 
1.404.150 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.808.300 νέων κοινών 
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών  ονομαστικής αξίας € 0,50 (οι «Νέες 
Μετοχές»), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της 
Εταιρίας και τιμή διάθεσης € 0,50 ανά μετοχή (η «Αύξηση»). 

Αναλυτικότερα ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η προαναφερθείσα  Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε και αντιστοίχως το Διοικητικό 
Συμβούλιο εξειδίκευσε τα ακόλουθα: 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση θα έχουν: 

i. όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)  
της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος 
προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα 
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καθοριστεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της 
Εταιρίας (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά, κατά το χρόνο 
άσκησής τους  και  

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης 
τους στο Χ.Α. 

Οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα  προτίμησης σε αναλογία μία (1) Νέα 
Μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις 
οποίες μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης είναι σε άμεση συνάρτηση του 
αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Στην εν λόγω Αύξηση 
δεν πρόκειται να εκδοθούν κλάσματα μετοχών.  
Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών 
των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση που 
το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών αλλά μέσω των καταστημάτων 
της Τράπεζας Πειραιώς τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της 
Τράπεζας Πειραιώς και ταυτόχρονα καταβολή, με χρέωση του ποσού από τον λογαριασμό 
που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Νέες 
Μετοχές για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα προτίμησης. 
Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με το Νόμο και  το 
Καταστατικό της Εταιρίας, ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες (15) ημέρες, δυνάμενη να 
παραταθεί με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε κάθε 
περίπτωση εντός  των απώτατων  προθεσμιών που προβλέπονται στο Νόμο.   
Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.  
Δικαίωμα να συμμετέχουν στην προεγγραφή έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα υπό στοιχείο (i) ανωτέρω, εφόσον θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα 
προτίμησης που θα τους αναλογούν κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή (το «Δικαίωμα 
Προεγγραφής»). Κάθε δικαιούχος  του προς άσκηση Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται 
να το  ασκήσει για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών που δεν θα 
ξεπερνά το 100% του αριθμού των Νέων Μετοχών που του αναλογούν από την άσκηση 
των δικαιωμάτων προτίμησης του με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά 
μετοχή.  
Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση των 
δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Νόμου με 
απόφαση του θα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις αδιάθετες μετοχές άλλως 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης 
σύμφωνα με το άρθρο 28  του Νόμου. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες θα 
είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) . 
Η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε η απόφαση της  Επαναληπτικής Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου. 
Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην Ε.Χ.Α.Ε. 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. 
Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν 
δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη της χρήσης 2018.  

Η από 27.05.2019 Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 

αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σχετικά με το μετοχικό 

κεφάλαιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης.  

Η Εταιρία δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και 

διεξαγωγή της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.05.2019, η οποία 

μεταξύ άλλων αποφάσισε την παρούσα Αύξηση, καθώς και ότι για κάθε επιπρόσθετη 

σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
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και το Δ.Σ. του Χ.Α. 

Η προσαρμογή της τιμής  των μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της Αύξησης, θα 
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με 
το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α., σε συνδυασμό με την απόφαση 26/17.07.2018 του 
Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Ε.4 

Περιγραφή τυχόν 

συμφερόντων που 

επηρεάζουν σημαντικά την 

έκδοση/προσφορά 

περιλαμβανομένων των 

συγκρουόμενων 

συμφερόντων 

Δεν συντρέχει. 

Ε.5 

Όνομα του προσώπου ή της 

οντότητας που προσφέρεται 

να πωλήσει την κινητή αξία. 

Συμφωνίες υποχρεωτικής 

διακράτησης: 

ενδιαφερόμενα μέρη και 

περίοδος υποχρεωτικής 

διακράτησης 

Δεν συντρέχει. 

Ε.6 

Ποσό και ποσοστό της 

άμεσης μείωσης της 

διασποράς που προκύπτει 

από την προσφορά. Εάν η 

προσφορά εγγραφής γίνεται 

σε υφιστάμενους μετόχους, 

να αναφερθεί το ποσό και το 

ποσοστό της άμεσης 

μείωσης της διασποράς εάν 

οι μέτοχοι αυτοί δεν 

εγγράψουν τη νέα 

προσφορά 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το 
Κανονισμό του Χ.Α. καθώς και τις επιστολές αυτών στην Εταιρία, παρουσιάζεται κατωτέρω 
η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 06.05.2019, με τις εξής 
παραδοχές: 1) την άσκηση  του δικαιώματος προτίμησης από όλους τους υφιστάμενους 
μετόχους εξαιρουμένου του κ. Δημήτριο Κοντομηνά, 2) τη συμμετοχή στην προεγγραφή 
σύμφωνα με τους όρους της Αύξησης των Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε., TRAL LTD και των 
λοιπών μετόχων και την αναλογική κατανομή μέχρι τη πλήρη κάλυψη της Αύξησης:      

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Δημήτριος 
Κοντομηνάς 

2.491.738 44,36% 2.491.738 29,58% 

Αμοιρίδης – 
Σαββίδης Α.Ε. 

487.348 8,68% 925.327 10,98% 

TRAL LTD 301.500 5,37% 572.456 6,79% 

Λοιποί Μέτοχοι 
(<5%) 

2.336.014 41,59% 4.435.379 52,65% 

Σύνολο 5.616.600 100,00% 8.424.900 100,00% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το 
Κανονισμό του Χ.Α. καθώς και τις επιστολές αυτών στην Εταιρία, παρουσιάζεται κατωτέρω 
η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας  σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 06.05.2019, με τις εξής 

παραδοχές: 1) την άσκηση  του δικαιώματος προτίμησης μόνον από τους Αμοιρίδης – 
Σαββίδης Α.Ε. και TRAL LTD, 2) τη συμμετοχή στην προεγγραφή σύμφωνα με τους όρους 
της Αύξησης των Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. και TRAL LTD  και 3) τη μερική κάλυψη της 

Αύξησης:   
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
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Δημήτριος 
Κοντομηνάς 

2.491.738 44,36% 2.491.738 38,90% 

Αμοιρίδης – 
Σαββίδης Α.Ε. 

487.348 8,68% 974.696 15,22% 

TRAL LTD 301.500 5,37% 603.000 9,41% 

Λοιποί Μέτοχοι 
(<5%) 

2.336.014 41,59% 2.336.014 36,47% 

Σύνολο 5.616.600 100,00% 6.405.448 100,00% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μεγάλος μέτοχος ή μέλος των 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της που προτίθενται να εγγράψουν την 
προσφορά ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5% 
της προσφοράς, πέραν των ανωτέρω.  

Ε.7 

Εκτιμώμενα Έξοδα που 

Χρεώνονται στον Επενδυτή 

από τον Εκδότη ή τον 

Προσφέροντα 

Δεν υφίστανται έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή από τη Εταιρία. 

  



   
 
 
   
 
 

21 
 

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες 

που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν 

προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών επεξηγήσεών τους πριν επενδύσουν στις μετοχές της Εταιρίας.  

Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν εκείνους(ες) που γνωρίζει η 

Εταιρία κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου και αφορούν ειδικά στην Εταιρία ή στην 

επιχειρηματική της δραστηριότητα, στον κλάδο που δραστηριοποιείται και που η Διοίκηση της Εταιρίας 

θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις μετοχές της. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή 

οποιαδήποτε από τις αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, ενδέχεται να υπάρξουν ουσιώδεις 

δυσμενείς επιπτώσεις για την Εταιρία, τη χρηματοοικονομική της θέση, τα λειτουργικά αποτελέσματά της 

και εν γένει την οικονομική της κατάσταση.  

Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη 

βαρύτητα ή την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς 

 

 

2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο 

δραστηριοποίησης της Εταιρίας  
 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

στην Ελλάδα, καθώς και με τις συνθήκες της αγοράς και τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα, οι οποίοι 

ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας  

Η Εταιρία έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία, είναι εισηγμένη στο Χ.Α. και η έδρα της βρίσκεται στην 

Ελλάδα. Η δραστηριότητά της στην Ελλάδα αποτελεί το 74% και 97%  του συνόλου του κύκλου εργασιών 

της για τις χρήσεις 2017 και 2018 αντίστοιχα.  Ως εκ τούτου, μεταβολές στις οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες στην Ελλάδα επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας.  

Η δραστηριότητα της Εταιρίας, η οποία αφορά την εμπορία ηλεκτρονικών ειδών με περίπου 55%-60% να 

απευθύνεται μέσω χονδρεμπόρων στους τελικούς καταναλωτές,  επηρεάζεται από τη συρρίκνωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών η οποία οδηγεί σε μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και 

κατ’ επέκταση σε σημαντική μείωση της ζήτησης σε προϊόντα τεχνολογίας.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Ελληνικό Δημόσιο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που 

προέρχονταν από συσσωρευμένες δημοσιονομικές ανισορροπίες και το υψηλό δημόσιο χρέος δεσμεύτηκε 

να λάβει διαρθρωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και στην 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, στο πλαίσιο υπογραφής διαδοχικών Προγραμμάτων 

Οικονομικής Προσαρμογής που συμφωνήθηκαν με τους Θεσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  

Τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής ολοκληρώθηκαν στις 20 Αυγούστου 2018 με υπό όρους 

ελάφρυνση του δημοσίου χρέους της χώρας, και η χώρα εισήλθε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας,  
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από το καλοκαίρι του 2018. Τα ανωτέρω ενδέχεται να μην είναι επαρκή για την επίτευξη της οικονομικής 

ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας που απαιτείται προκειμένου να επιλυθούν τα βασικά προβλήματα 

της Ελληνικής Οικονομίας όπως η ανεργία και η ανταγωνιστικότητα.  

To Ελληνικό Δημόσιο προέβη πρόσφατα στην έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας συνολικού ύψους 

2,5 δις με σημαντική υπερκάλυψη του προσφερόμενου ποσού από την συγκεντρωθείσα ζήτηση. Ωστόσο, 

τυχόν αδυναμία του Ελληνικού Δημοσίου να διασφαλίσει μελλοντικά την κάλυψη χρηματοδοτικών 

αναγκών του από τις διεθνείς αγορές (ή την διασφάλιση αυτών των αναγκών με εύλογο κόστος 

χρηματοδότησης) είτε για λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης της 

ελληνικής οικονομίας ή/και με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου ενδεχομένως να επιφέρει 

σημαντικές επιπτώσεις στην σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας καθώς και το ύψος των σχετικών 

καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών δαπανών. Επιπροσθέτως, τυχόν κοινωνικές εντάσεις που συνδέονται 

με την λιτότητα και άλλες πτυχές της υλοποίησης και των νέων διευθετήσεων που επιβάλλονται σε σειρά 

ζητημάτων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα ενδεχομένως να δημιουργήσουν συνθήκες πολιτικής 

αστάθειας και κατ’ επέκταση αβεβαιότητας στην οικονομία.  

Σημειώνεται επίσης ότι το έτος 2019 αποτελεί έτος διεξαγωγής εκλογικών αναμετρήσεων, 

περιλαμβανομένων εθνικών εκλογών, οι οποίες συνήθως επιφέρουν υψηλότερη αβεβαιότητα για τις 

πολιτικές συνθήκες και ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδυτικές 

αποφάσεις. 

Ακόμη και αν το Ελληνικό Δημόσιο υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, η ελληνική οικονομία 

μπορεί να μην καταφέρει να επιτύχει την ανάπτυξη που απαιτείται και να βελτιωθούν οι συνθήκες για 

άμεσες ξένες επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τέλος να μην επιτευχθεί η 

χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς χρηματαγορές με ικανοποιητικούς όρους. 

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τη πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, η ελληνική 

οικονομία θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τον πιστωτικό κίνδυνο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλόμενων διεθνώς και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τις 

αλλαγές του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλουν στη διατήρηση της 

αβεβαιότητας των επενδυτών σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδος να τηρήσει τις οικονομικές και 

διαρθρωτικές, μεταξύ άλλων, δεσμεύσεις της.  

Οποιαδήποτε μελλοντική περαιτέρω  επιδείνωση των οικονομικών ή και πολιτικών συνθηκών στην χώρα, 

αλλά και σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονομία και, συνεπώς, και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, η οποία  

ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων, στον κύκλο εργασιών, και 

κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας.  

Τέτοιου είδους δυσμενείς μακροοικονομικές εξελίξεις και άλλα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της 

Εταιρίας και σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός του ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης, μπορούν να έχουν 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επηρεάζοντας το κλάδο της 

τεχνολογίας, και κατ’ επέκταση ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, με τρόπο που δεν μπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί 

επακριβώς. 
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Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και 
τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τόσο σε επίπεδο Ευρωζώνης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο  

Η πρόσφατη κρίση δημόσιου χρέους πολλών χωρών της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, έχει 

εγείρει αβεβαιότητα σχετικά με τη σταθερότητα και τη συνολική κατάσταση της Ευρωζώνης. Η ανησυχία 

για την κρίση δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης των 19 χωρών και την έναρξη των διαδικασιών της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «Η.Β.») από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να 

επιδεινωθεί και ενδέχεται να οδηγήσει στην επαναφορά των εθνικών νομισμάτων σε μία ή περισσότερες 

χώρες της Ευρωζώνης ή, στην περίπτωση ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, στην εγκατάλειψη του Ευρώ ως 

κοινού νομίσματος.  

Επιπλέον, παράγοντες όπως η περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής διένεξης των ΗΠΑ με την Κίνα και η 

μετάβαση της FED σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της 

Κινεζικής οικονομίας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την αναπτυξιακή δυναμική ισχυρών 

οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Οποιαδήποτε μελλοντική περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών σε χώρες μέλη 

της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης ή και άλλων ισχυρών οικονομιών παγκοσμίως, θα μπορούσε να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και, συνεπώς, στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, με συνέπεια 

τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και κατ’ επέκταση τη μείωση της κατανάλωσης, 

την επιβράδυνση της οικονομίας, και τη μείωση των διαθεσίμων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση. Αυτό 

θα οδηγούσε σε επιδείνωση των πωλήσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρίας αφού το μεγαλύτερο 

μέρος των πωλήσεών της απευθύνεται στους τελικούς καταναλωτές, και ενδέχεται  να επηρεαστούν 

δραστικά η ικανότητά της να ανταποκριθεί στις εμπορικές της συμφωνίες και στις οικονομικές και άλλες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διάφορες συμβάσεις, και, κατ’ επέκταση, η ικανότητα της Εταιρίας να 

εξασφαλίζει ρευστότητα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η επιχειρηματική 

δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας, καθώς 

και η αποτίμηση των μετοχών της στο Χ.Α.  

 
Οι παρούσες συνθήκες άντλησης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, καθώς και τυχόν περαιτέρω 
επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ενδέχεται να επιδράσουν αρνητικά τόσο στη δυνατότητα 
της Εταιρίας να αντλεί κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 
όσο και στο κόστος δανεισμού της  
 

Η δυνατότητα της Εταιρίας να αντλεί κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού ή μέσω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου από τις κεφαλαιαγορές, επηρεάζεται σημαντικά από, μεταξύ άλλων, τις επικρατούσες 

μακροοικονομικές συνθήκες, τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αστάθεια στην Ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά.  

Η Εταιρία διαθέτει πιστωτικές γραμμές με τις ελληνικές τράπεζες με τη μορφή αλληλόχρεου λογαριασμού 

και εκχώρησης απαιτήσεων από πελάτες της με συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου 

κυμαίνεται από 4,9% έως 6,5%.  

Ωστόσο, εάν οι υφιστάμενες ασταθείς συνθήκες στην ελληνική κεφαλαιαγορά διατηρηθούν ή εάν η 

Εταιρία δεν μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία την πολιτική της σχετικά με τη διαχείριση του υπό 

άντληση κεφαλαίου, ή εάν δεν καταφέρει να διατηρήσει τις υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές με τις 

τράπεζες, είναι πιθανό να έχει σημαντικά μειωμένη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης δανειακής ή άλλης 

χρηματοδότησης ή άντλησης πρόσθετης χρηματοδότησης με πιο υψηλό κόστος δανεισμού και ως εκ 
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τούτου να επηρεαστούν αρνητικά η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα 

και οι προοπτικές της Εταιρίας.  

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με μεταβολές στην καταναλωτική 

συμπεριφορά, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας 

Η δραστηριότητα της Εταιρίας αφορά κατά κύριο λόγο σε εμπορία ηλεκτρονικών ειδών, με περίπου το 

55%-60% του τζίρου να απευθύνεται μέσω χονδρεμπόρων στους τελικούς καταναλωτές. 

Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι γενικότερες 

συνθήκες της οικονομίας, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η καταναλωτική πίστη κλπ. 

Οι καταναλωτικές ανάγκες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά και δη για τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται 

η Εταιρία είναι ελαστικές δαπάνες και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια περιόδων 

οικονομικής ύφεσης. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της οικονομικής αστάθειας οι πολιτικές λιτότητας από την 

Ελληνική κυβέρνηση, η υψηλή ανεργία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των καταναλωτικών 

προϊόντων και κατ’ επέκταση να επιδράσουν δυσμενώς στην αναγνώριση του εσόδου της Εταιρίας και 

γενικότερα στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματά της.  

Ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρίας να ανανεώνει τις συμβάσεις με τους βασικούς προμηθευτές της 

μπορεί να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη 

δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας 

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η εμπορία και αντιπροσώπευση ηλεκτρονικών συσκευών στην 

Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, η Εταιρία αποτελεί τον επίσημο διανομέα των προϊόντων της Panasonic στην 

Ελλάδα από το 1990, που είναι και ο βασικός προμηθευτής της καθώς 88% του λογαριασμού 

«Προμηθευτές Εξωτερικού» (στοιχεία 31.12.2018 προέρχεται από την Panasonic. Επιπλέον, σημαντική 

είναι και η συμμετοχή των προϊόντων Panasonic στις πωλήσεις της Εταιρίας (88% του συνολικού κύκλου 

εργασιών με 31.12.2018). 

Στο πλαίσιο της αντιπροσώπευσης των προϊόντων της Panasonic στην Ελλάδα, η Εταιρία έχει συνάψει 

σύμβαση συνεργασίας και εμπορίας με την Panasonic, η οποία ανανεώνεται ετησίως και  εμπεριέχει 

υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και συγκεκριμένους όρους που προσδιορίζουν την εν λόγω  συνεργασία και 

εμπορία (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε και ενότητα 3.7.5 «Σημαντικές Συμβάσεις» του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου). Κατά συνέπεια, η λειτουργία και συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας  

εξαρτάται σημαντικά από την συνεργασία της με τον κύριο προμηθευτή της, ήτοι την Panasonic. Τυχόν 

έκτακτα γεγονότα, πέραν του ελέγχου της Εταιρίας, δύναται να επιφέρουν πιθανές  τροποποιήσεις στους 

όρους συνεργασίας της με την Panasonic, ή ακόμη και πρόωρη διακοπή της επίσημης διανομής των 

προϊόντων της στην Ελλάδα με αντίστοιχο κίνδυνο στην ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας.  

Επιπλέον, εάν η φήμη του κύριου προμηθευτή υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε αιτία, ενδέχεται να 

επηρεασθεί η εικόνα της Εταιρίας και των προϊόντων της ως διανομέας του προμηθευτή καθώς και οι 

σχέσεις της με τους σημαντικούς πελάτες (αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών).  

Συνεπεία των ανωτέρω, ενδέχεται να  επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η οικονομική 

κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας.  

Εξάρτηση από λίγους και μεγάλους πελάτες- αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διενεργείται κατά κύριο λόγο από 7 μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, των οποίων ο τζίρος αποτελεί για το 2017 το 

32% και για το 2018 το 39% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Η Εταιρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
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αυτές, αν και η διασπορά πελατείας της είναι ευρεία και καμία απ’ αυτές δεν αφορά ποσοστό μεγαλύτερο 

του 10%2) του κύκλου εργασιών της Εταιρίας.  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα 

της Εταιρίας βλέπε ενότητα 3.7.3.1 «Προϊόντα» και 3.7.3.2 «Δίκτυο Πωλήσεων - Διανομής» του παρόντος 

Ενημερωτικού δελτίου. 

Ενδεχόμενη ουσιώδης αλλαγή στους όρους συνεργασίας ή τυχόν διακοπή της συνεργασίας με κάποια 

μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών –ηλεκτρικών ειδών, δύναται να επηρεάζει δυσμενώς, βραχυπρόθεσμα 

τουλάχιστον, την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας καθώς και τα αποτελέσματά της.  

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της και η μη ανακτησιμότητα υπολοίπων 

πελατών ή/και η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ενδέχεται να επηρεάσει 

δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 

Εταιρίας  

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν απαιτήσεις από πελάτες χονδρικής εσωτερικού. 

Πλέον των μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, οι εμπορικές απαιτήσεις 

περιλαμβάνουν και υπόλοιπα από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.  Η εμπορική πολιτική της Εταιρίας 

αναφορικά με τις εμπορικές απαιτήσεις καθορίζεται με βάση την κατηγορία του προϊόντος καθώς και το 

μέγεθος του πελάτη και δεν παρέχεται πίστωση  πέραν των 3 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με τις εμπορικές απαιτήσεις, βλέπε και ενότητα 3.6.1 «Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές 

Πληροφορίες της Εταιρίας Χρήσεων 2017-2018» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.  

Η γενικότερη οικονομική κρίση, μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες 

της Εταιρίας, λόγω κυρίως της γενικευμένης έλλειψης ρευστότητας. Η Εταιρία εκτίθεται σε αυξημένο 

πιστωτικό κίνδυνο, όταν οι πελάτες της αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

Έναντι των συγκεκριμένων κινδύνων η Εταιρία εφαρμόζει μια σειρά μέτρων, όπως ο αποκλεισμός πελατών 

με εμφανή δείγματα επισφάλειας, η αυστηρή παρακολούθηση για τη διατήρηση του συμφωνημένου 

χρόνου πίστωσης και ο περιορισμός των ποσών πίστωσης κάτω  από τα εγκεκριμένα όρια που ορίζονται 

ανά πελάτη. Επιπλέον, η Εταιρία έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για 

απόκτηση επιπλέον ρευστότητας. Αναφορικά με τους νέους πελάτες, έχει θεσπίσει τη πολιτική πληρωμής 

μετρητοίς μέχρι αποδείξεως της φερεγγυότητας τους, προκειμένου να ενταχθούν στην εμπορική πολιτική 

της Εταιρίας. 

Παρόλα αυτά, η δυσμενής οικονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς μετά την έλευση της οικονομικής 

κρίσης, εγκυμονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες, δημιουργία αρνητικών ταμειακών ροών και αδυναμία 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών της (δανειακών και factoring), γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της 

Εταιρίας. 

Το ήδη έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς και τυχόν περαιτέρω 

ενίσχυση του ανταγωνισμού, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας 

Οι βασικοί ανταγωνιστές της Εταιρίας είναι επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου θεωρείται έντονος, δεδομένου του 

σημαντικού αριθμού των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και της ευαισθησίας του 

καταναλωτή στην τιμή των προϊόντων.  

                                                           
2 Αφορά τη 2ετία 2017-2018. 
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Ο κύριος προμηθευτής της Εταιρίας, ήτοι η Panasonic, κατόπιν συνεχούς και πλήρους παρακολούθησης και 

εναρμόνισης με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προμηθεύει την Εταιρία προϊόντα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 

ειδών τελευταίας τεχνολογίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ανταγωνισμού.  Τυχόν υστέρηση στην 

εναρμόνιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις θα σήμαινε ουσιώδη κίνδυνο στη δραστηριότητα του κύριου 

προμηθευτή και κατ’ επέκταση της Εταιρίας. 

Η τρέχουσα εικόνα της αγοράς θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, με την αλλαγή της στρατηγικής των 

υφισταμένων ανταγωνιστών και την επέκταση των προϊόντων τους. Τυχόν ένταση του ανταγωνισμού 

ενδεικτικά π.χ. μέσω πολέμου τιμών και επιθετικών προσφορών μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις 

πωλήσεις και στην κερδοφορία της Εταιρίας.  

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η Εταιρία ενδέχεται 

να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 

αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. 

Κίνδυνος τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο κλάδο ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Τα καταναλωτικά είδη 

ανανεώνονται πλέον ετησίως, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση. 

Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων που πουλά η Εταιρία (για περισσότερες πληροφορίες 

βλέπε και ενότητα 3.7.3.1 «Προϊόντα» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου), ο κίνδυνος τεχνολογικής 

απαξίωσης είναι χαμηλότερος λόγω της βραδύτερης ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

Τυχόν μη επίτευξη των αναμενόμενων πωλήσεων της Εταιρίας, θα παρουσιάσει βραδέως κινούμενα λόγω 

τεχνολογικής απαξίωσης αποθέματα, τα οποία θα πρέπει είτε να τα διαθέσει σε χαμηλές τιμές ή ακόμα και 

σε τιμές χαμηλότερες του κόστους στην περίπτωση που έχουν τεχνολογικά  απαξιωθεί σημαντικά.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία επανεξετάζει συνεχώς την αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες 

προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. Επίσης, 

λαμβάνει μέτρα φύλαξης, διακίνησης καθώς και ελέγχου για τεχνολογική ή άλλη παρέμβαση, ώστε να  

ελαχιστοποιήσει το κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων.  

Παρόλα αυτά, μία ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση των αποθεμάτων της  Εταιρίας μπορεί να μειώσει τα 

έσοδα από πωλήσεις της αλλά και να αυξήσει και τις προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων, γεγονός που θα 

επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας.  

 
Η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία με ομάδα έμπειρων και 
καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού. Τυχόν διατάραξη της εν λόγω 
σχέσης θα επηρεάσει δυσμενώς τις εργασίες της Εταιρίας 

Η διοίκηση και οι λειτουργίες της Εταιρίας στηρίζονται σε ομάδα έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένου 

προσωπικού, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειμένου συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρμονική 

συνεργασία με αντικειμενικό σκοπό την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της 

Εταιρίας. Επίσης, η σχέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών της 

Εταιρίας με το προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Αυτό ενισχύεται 

και από το γεγονός ότι τα τελευταία έτη, οι αλλαγές στα στελέχη και στο προσωπικό δεν είναι συχνές. Σε 

κάθε περίπτωση, η υποδομή της Εταιρίας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού, 

όπου και αν χρειάζεται, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στη συνέχιση των εμπορικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της.  
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Η διατάραξη, για οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών και των εξειδικευμένων εργαζομένων με την 

Εταιρία ή τυχόν απώλειά τους θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της, 

τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και μέχρι να μπορέσει να τους αντικαταστήσει, γεγονός που θα 

μπορούσε να επηρεάσει τη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση της 

Εταιρίας. Η απώλεια κάθε μέλους της διοικητικής ομάδας, ή οποιουδήποτε εξειδικευμένου και έμπειρου 

εργαζομένου, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιδείνωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών, με συνέπεια την αύξηση του κόστους πρόσληψης και κατάρτισης καθώς 

καθιστά πιο δύσκολη την επιτυχή λειτουργία της Εταιρίας και την υλοποίηση της επιχειρηματικής 

στρατηγικής του.  

Η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βρει άμεσα εξειδικευμένο δυναμικό που θα αντικαταστήσει 

τους αποχωρήσαντες και η ένταξη των πιθανών αντικαταστατών μπορεί να διαταράξει την ομαλή 

λειτουργία της Εταιρίας. Επιπλέον, η απώλεια βασικών στελεχών και εργαζομένων που έχουν γνώση του 

τρόπου λειτουργίας του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού στον βαθμό που οι εν 

λόγω εργαζόμενοι προσληφθούν από έναν ανταγωνιστή.  

Αστοχία ή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής θα μπορούσε να επιδράσει 

αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της Εταιρίας  

Η Εταιρία βασίζεται στα πληροφοριακά της συστήματα καθώς και σε συστήματα τρίτων για την 

παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των πωλήσεων και των αγορών και αλλά και της παραλαβής 

τους, καθώς και για την επεξεργασία της τιμολόγησης προμηθευτών και πελατών, την παρακολούθηση των 

αποθεμάτων, την υποστήριξη των λογιστικών λειτουργιών και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, 

την καταβολή των μισθών στους εργαζομένους και γενικά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. 

Παρά το ότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας των συστημάτων πληροφορικής, του λογισμικού και των 

ηλεκτρονικών αρχείων, οποιαδήποτε τυχούσα διαταραχή, είτε από κακόβουλες ενέργειες μέσω διαδικτύου 

ή άλλες πηγές, των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αρνητικό 

αντίκτυπο στη λειτουργία της. 

Εάν η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει επιτυχώς δυνητικές μελλοντικές βελτιώσεις των 

πληροφοριακών συστημάτων, η οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές της 

Εταιρίας θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά. Αυξημένες απειλές κατά της ασφάλειας των 

πληροφοριακών συστημάτων και πιο εξελιγμένα μέσα ηλεκτρονικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων 

προηγμένων ηλεκτρονικών ιών, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των συστημάτων 

πληροφορικής και των δικτύων της Εταιρίας, καθώς και για την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και 

την ακεραιότητα των δεδομένων. Αν τα συστήματα πληροφορικής, τα ηλεκτρονικά δίκτυα ή οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών στους οποίους βασίζονται, αδυνατούν να λειτουργήσουν σωστά ή εάν η Εταιρία 

υποστεί απώλεια ή διαρροή επιχειρηματικών ή οικονομικών πληροφοριών, που οφείλεται σε οποιαδήποτε 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων καταστροφικών γεγονότων, διακοπών ρεύματος και παραβιάσεων της 

ασφάλειας και τυχόν εφεδρικά επιχειρηματικά συστήματα απρόσκοπτης λειτουργίας δεν αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά και έγκαιρα τα γενεσιουργά αίτια, η Διοίκηση της Εταιρίας δύναται να αντιμετωπίσει 

δυσκολίες στη διαχείριση των λειτουργικών της αναγκών και των επιχειρηματικών ζητημάτων, οι οποίες 

μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα ή/και την οικονομική της κατάσταση. 

Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή και η υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων στους 

καλυπτόμενους κινδύνους δύναται να επιδράσει αρνητικά τη λειτουργία, τα αποτελέσματα και την 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε μία σειρά κινδύνων, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές ή 

άλλα γεγονότα που ενδέχεται να επιφέρουν δυσχέρεια στην επιχειρηματική της δραστηριότητα. 
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Η Εταιρία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν ανάλογους κινδύνους και τα οποία 

αφορούν στους καθιερωμένους και γνωστούς κινδύνους της αγοράς   και κατά πάγια πολιτική εξασφαλίζει 

ασφαλιστική κάλυψη για την αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων σε ποσοστό 

100%. Πιο αναλυτικά, οι κτηριακές εγκαταστάσεις  και τα αποθέματα καθώς και έπιπλα, ηλεκτρονικός και 

λοιπός εξοπλισμός στο περιεχόμενο των κτιρίων, καλύπτονται ασφαλιστικά για το σύνολο του κόστους 

αντικατάστασής τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την ασφαλιστική πολιτική της 

Εταιρίας, βλέπε και ενότητα 3.7.4.1 «Ασφαλιστική Πολιτική» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Εάν επέλθει κάποιος κίνδυνος για τον οποίο είτε δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη (π.χ. πιστώσεις, 

πόλεμος ή πυρηνικά ατυχήματα), είτε η ζημία υπερβαίνει το όριο ασφάλισης, η Εταιρία ενδέχεται να 

υποστεί απώλεια εσόδων, καθώς η Εταιρία δεν διαθέτει ασφάλιση έναντι διαφυγόντων κερδών. 

Η Εταιρία παρόλο που ανανεώνει τις συμβάσεις της κάθε χρόνο, δε μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα 

υπάρξουν στο μέλλον ζημίες, οι οποίες δε μπορούν να προβλεφθούν στο παρόντα χρόνο. Επιπρόσθετα, 

δεν αποκλείεται στο μέλλον να παύσουν να είναι διαθέσιμες κάποιες καλύψεις για κινδύνους κατά των 

οποίων η Εταιρία είναι ασφαλισμένη σήμερα.  

Στην έκταση που η ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρίας δεν επαρκεί να καλύψει τις ζημίες από την ολική ή 

μερική καταστροφή περιουσιακών της στοιχείων ή να αποκαταστήσει τα έξοδα που προκύπτουν από τα εν 

λόγω γεγονότα, η δραστηριότητα της Εταιρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι προοπτικές της 

ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς. 

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται συχνές αλλαγές και η αυστηροποίηση του νομοθετικού 

και κανονιστικού πλαισίου στο οποίο υπόκειται η Εταιρία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο 

δημιουργεί αβεβαιότητα και ενδέχεται τυχόν αλλαγές  να επιβαρύνουν τα έσοδα της Εταιρίας και 

συνεπώς να επηρεάσουν δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας 

Το ελληνικό πλαίσιο φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα υφίσταται συχνές τροποποιήσεις με 

αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να  έχει υποστεί εκ βάθρων αλλαγή των μέχρι πρότινος ισχυουσών 

φορολογικών διατάξεων. Με την εφαρμογή του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4174/2013, ως 

ισχύει) δεν μπορεί να αναζητηθεί βάση για την ερμηνεία των νέων διατάξεων στις προϊσχύσασες. Οι δε 

φορολογικές αρχές και τα ελληνικά δικαστήρια ενδέχεται να ερμηνεύσουν τις διατάξεις του νέου κώδικα 

φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Ν. 4174/2013, ως ισχύει) κατά τρόπο 

που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί.  

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισάγει και στο μέλλον νομοθετικές 

φορολογικές ρυθμίσεις  ή θα υιοθετήσει ερμηνείες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές 

συγκυρίες που σχετίζονται με την κρίση του ελληνικού δημόσιου χρέους και οι οποίες μπορεί να 

επιβαρύνουν την Εταιρία. Τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς  τον κύκλο 

εργασιών, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας, καθώς και την ικανότητά 

της να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους καθώς επίσης και να έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

επιχειρηματική δραστηριότητά της.  

Επιπλέον, οποιαδήποτε περαιτέρω θέσπιση νομοθεσίας ή/και ρυθμίσεων, που θα προκαλούσε αρνητικές 

επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας, καθώς και 

την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.  

Με δεδομένο ότι η τάση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η αναμόρφωση των κανόνων 

που διέπουν την επιχειρηματικότητα σε αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτούς που αφορούν το 

περιβάλλον, υγειονομικό, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, και η συμμόρφωση της 
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Εταιρίας σε αυτούς τους κανόνες έχει επίδραση στη λειτουργία και στα αποτελέσματά της και αντίστοιχα ή 

μη συμμόρφωση ή παραβίαση επισύρει υψηλά πρόστιμα. Ας σημειωθεί ότι, ούτως ή άλλως, ο μηχανισμός 

παρακολούθησης για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στη δραστηριότητα και τις 

υποχρεώσεις της Εταιρίας  συνιστά μία διαρκή δαπανηρή διαδικασία. Είναι προφανές ότι η συμμόρφωση 

της Εταιρίας σε οποιαδήποτε νεότερη νομοθετική ρύθμιση που διέπει τη δραστηριότητά της απαιτεί 

συνήθως υιοθέτηση μέτρων με υψηλό κόστος και ενδεχομένως σε πραγματοποίηση επενδύσεων σε μη 

συμφέροντες για αυτήν όρους, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που 

θα αφορούν στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της. Αυτοί οι νόμοι και κανονισμοί και η ερμηνεία και 

εφαρμογή τους μπορεί επίσης να αλλάζει κατά καιρούς και αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 

τα αποτελέσματα της Εταιρίας.  

2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρίας 
 

Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρία 

ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της 

Εταιρίας. Επίσης, μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων 

στην Εταιρία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους ή σε 

περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων  

Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρίας στο μέλλον ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να 

υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρίας από καιρό εις 

καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Στην περίπτωση 

που η Εταιρία επιλέξει να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να 

απομειωθεί αναλογικά το ποσοστό της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η παροχή αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης 

αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας με 

ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά καταργούνται 

με απόφαση των μετόχων. Η Αύξηση θα πραγματοποιηθεί παρέχοντας την ευκαιρία σε όλους τους 

υφιστάμενους μετόχους να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών, με την επιφύλαξη της κείμενης 

νομοθεσίας με σκοπό την  άντληση κεφαλαίων. Στο βαθμό που ένας υφιστάμενος επενδυτής δεν ασκήσει 

τα δικαιώματά του, θα επέλθει αναλογική μείωση της συμμετοχής του, καθώς και του δικαιώματος ψήφου 

του. Επίσης, τυχόν μελλοντική έκδοση κοινών νέων μετοχών από την Εταιρία, θα προκαλέσει περαιτέρω 

αραίωση του ποσοστού συμμετοχής και πιθανόν μείωση στην τιμή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 

κοινών μετοχών της Εταιρίας με συνεπακόλουθη μείωση της αξίας των υφιστάμενων μετοχών των μετόχων 

που δεν συμμετέχουν στην έκδοση αυτή. 

Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της 

Εταιρίας  

Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις που να 

οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Ενδεχόμενες συνέπειες από την μη επιτυχή προσαρμογή της χώρας 

στο καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας με το τέλος του τρίτου προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας, η 

συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα στην Ελλάδα, η πορεία 

των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή 
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τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσμια οικονομία περιοχές και 

γενικότερα το αίσθημα γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση 

της τιμής των μετοχών της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι έναντι των ως άνω εξωγενών 

παραγόντων και η Διοίκηση της Εταιρίας δεν μπορεί να επηρεάσει την έκβαση και ένταση των εξωγενών 

παραγόντων. 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις 

εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των 

προοπτικών της και άλλων ενδογενών παραγόντων  

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις 

μελλοντικά λόγω πολλών ενδογενών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

μελλοντικές μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή μελλοντικές 

πωλήσεις κοινών μετοχών της Εταιρίας ή λοιπών ανταλλάξιμων ή μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας 

κινητών αξιών, αλλαγές των μελών του Δ.Σ. δια της εκλογής νέων ή αποχώρησης υφιστάμενων, 

αποχώρηση ή αντικατάσταση στελεχών καθοριστικής σημασίας, σημαντικές αλλαγές στη μετοχική 

σύνθεση, απόκλιση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της αγοράς, η επιτυχής 

εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρίας και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός του 

ελέγχου της Εταιρίας. Οι ως άνω ενδογενείς παράγοντες δύναται να συμβάλουν σε μεγάλη μεταβλητότητα 

τιμών και όγκου πωλήσεων και το γεγονός αυτό, ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στη 

χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή 

σιωπηρά, ότι θα τους επιστραφεί το ποσό της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρίας. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και αυξημένη αστάθεια σε σχέση με 

άλλα μεγάλα χρηματιστήρια  

Η μόνη αγορά διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι το Χ.Α., το οποίο έχει χαμηλότερη 

ρευστότητα σε σχέση με άλλες σημαντικές αγορές στη Δυτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α, ιδιαίτερα για εταιρίες 

χαμηλής κεφαλαιοποίησης υπό τις παρούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες για τη χώρα. Σημειώνεται ότι 

η ρευστότητα του Χ.Α έχει περαιτέρω επηρεασθεί από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση των 

κεφαλαίων που επιβλήθηκε με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α΄84/18.07.2015) και όπως ισχύουν σήμερα. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις 

σχετικά με τη μελλοντική ρευστότητα της αγοράς για τις μετοχές της και οι κάτοχοι των μετοχών της 

Εταιρίας ίσως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να αξιολογήσουν την παρελθούσα απόδοση των μετοχών 

της Εταιρίας, βασιζόμενοι στις τιμές διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. κατά το παρελθόν. 

Δεν θα δοθεί αποζημίωση για δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην 
υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με τα δικαιώματα προτίμησης  
 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα 

ανακοινωθεί όπως ορίζει ο νόμος. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει ή δεν διαθέσει τα δικαιώματά του 

μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης, τα δικαιώματά του θα αποσβεστούν, θα είναι άνευ αξίας και δεν θα 

τύχουν καμίας αποζημίωσης.  

Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα προτίμησης αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν υπό 

διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Η Εταιρία δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση στους επενδυτές ότι θα 

αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση για τα εν λόγω δικαιώματα. Ακόμα και αν αναπτυχθεί ενεργή 

διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων, η τιμή διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων ενδέχεται να παρουσιάσει 

διακυμάνσεις και οι επενδυτές που δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους να μην μπορέσουν, 
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πωλώντας τα, να ανακτήσουν πλήρως τη ζημία από την προσαρμογή της τιμής της μετοχής μετά την 

αποκοπή του δικαιώματος. 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να μειωθεί πριν ή μετά τη λήξη της περιόδου 

άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης  

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της στο Χ.Α. δεν θα 

διαμορφωθεί  σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο 

πλαίσιο της Αύξησης. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο μετά την άσκηση από τους επενδυτές των δικαιωμάτων 

τους, οι επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί στους επενδυτές 

της ότι μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, 

θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή 

διάθεσης. Επιπλέον, μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Ε.Χ.Α.Ε., οι επενδυτές 

δεν θα μπορούν να πωλήσουν καθόλου αυτές τις Νέες Μετοχές. 
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Υπεύθυνα Πρόσωπα 
 

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά: α) στη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών από την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και 

β) στην εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Αγορά Αξίων του Χ.Α. σύμφωνα με την από 27.05.2019 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την από 06.06.2019 απόφαση 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από: (α) το Περιληπτικό Σημείωμα, (β) τους Παράγοντες 

Κινδύνου, (γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και (δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου. 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο 

του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του 

επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει, και η οποία αφορά 

στην Εταιρία, στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς 

διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 

3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. 

(/www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

(https://www.intertech.gr/investors). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο 

επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24, 

Ελληνικό 16 777. 

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που 

έχουν σχέση με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777, τηλ. 210-9692365 (κ. Δημήτριος 

Τρικκαλιώτης) και τηλ. 210-9692363 (κα Ντόρα Τσοτάκη).  

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, 

κατά τα ανωτέρω, είναι οι κ.κ.: 

 Ιωάννης Χαλδούπης, Διευθύνων Σύμβουλος 

 Δημήτριος Τρικκαλιώτης, Οικονομικός Διευθυντής 

Η διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777, τηλ. 210-

9692300. 

Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν εκ μέρους της Εταιρίας τη 

σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος 
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Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

(ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν. 

Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής και τα φυσικά πρόσωπα από την πλευρά της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν 

τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονομικών 

καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και αποτελούν περιεχόμενο του 

παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Η Εταιρία, τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και 

τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του 

προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν 

κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, 

καθόσον γνωρίζουν, αληθείς  και δεν υπάρχουν παραλείψεις που  να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του. 

 

3.2 Νόμιμοι Ελεγκτές 

3.2.1 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές 
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2017 έχουν συνταχθεί από την 

Εταιρία βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον 

ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Γεράσιμο Ζαφειράτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901), της ελεγκτικής εταιρίας AUDIT PLUS 

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Πεντέλης 104, 152 34 Χαλάνδρι, τηλ.: 2106047075 (ΑΜ ΣΟΕΛ 172). Επίσης, 

οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρίας της 10.09.2018.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018 έχουν συνταχθεί από την 

Εταιρία βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον 

ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Γεράσιμο Ζαφειράτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901), της ελεγκτικής εταιρίας AUDIT PLUS 

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Πεντέλης 104, 152 34 Χαλάνδρι, τηλ.: 2106047075 (ΑΜ ΣΟΕΛ 172). Επίσης, 

οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 

24.04.2019, και πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που 

θα συνέλθει την 02.09.2019.  

Σημειώνεται ότι ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση 

των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, 

καθώς και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι εκθέσεις ελέγχου του ως άνω Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κατάστασης οικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος, πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών) της Εταιρίας, για τις 

χρήσεις που έληξαν την 31.12.2017 και 31.12.2018.  

Χρήση 2017 

«ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» με δ.τ. 
«INTEΡΤΕΚ Α.Ε.». 
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Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 
Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν 
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. 
Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του 
ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών 
και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. 
 
 

Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 
Ανακτησιμότητα εμπορικών απαιτήσεων  
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 14 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων την 31η 

Δεκεμβρίου 2017, οι εμπορικές απαιτήσεις 
της Εταιρείας ανέρχονται σε περίπου € 
7.548 χιλ. (€ 8.209 χιλ. την 31.12.2016). Στα 
ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται και σχετική 
συσσωρευμένη απομείωση η οποία 
ανέρχεται σε € 1.185 χιλ. (€ 1.144 χιλ. την 
31.12.2016). 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας 
περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από 
πελάτες χονδρικής εσωτερικού. Πλέον των 
μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, οι εμπορικές 
απαιτήσεις περιλαμβάνουν και υπόλοιπα με 
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Η 
γενικότερη οικονομική κρίση και η 

Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες σχετικά με 
την ανακτησιμότητα των εμπορικών 
απαιτήσεων περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων: 
• Την κατανόηση και την εξέταση των 

διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου της 
Εταιρείας καθώς και των βασικών 
δικλίδων σχετικά με τη χορήγηση 
πιστώσεων στους πελάτες. 

• Την εκτίμηση των παραδοχών και της 
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 
από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό 
της ανακτησιμότητας των εμπορικών 
της απαιτήσεων ή του χαρακτηρισμού 
τους ως επισφαλείς. 

• Την εξέταση των απαντητικών 
επιστολών των δικηγόρων, για θέματα 
που χειρίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
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συνεχιζόμενη ύφεση κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους , αύξησε τους κινδύνους 
επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες της 
Εταιρείας λόγω κυρίως της γενικευμένης 
έλλειψης ρευστότητας. Η Εταιρεία εκτίθεται 
σε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο όταν οι 
πελάτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Η Διοίκηση για να εκτιμήσει το ποσό της 
απομείωσης των εμπορικών της 
απαιτήσεων, αξιολογεί την ανακτησιμότητα 
των εμπορικών απαιτήσεων επισκοπώντας 
την ληκτότητα των υπολοίπων των πελατών, 
το πιστωτικό ιστορικό τους και την 
διευθέτηση των μεταγενέστερων πληρωμών 
σύμφωνα με τον εκάστοτε διακανονισμό. 

Δεδομένης της σημαντικότητας του 
κονδυλίου στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και του επιπέδου της κρίσης 
και των εκτιμήσεων που απαιτήθηκαν από 
τη Διοίκηση της Εταιρείας {σημείωση 2.2 
(α)}, θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

έτους για τον εντοπισμό τυχόν 
θεμάτων που υποδεικνύουν υπόλοιπα 
από εμπορικές απαιτήσεις που δεν 
είναι ανακτήσιμα στο μέλλον. 

• Την εξέταση της ληκτότητας των 
υπολοίπων των εμπορικών 
απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης και 
τον εντοπισμό τυχόν οφειλετών με 
οικονομική δυσχέρεια. Συζήτηση με τη 
Διοίκηση και αξιολόγηση των 
δημοσίως διαθεσίμων στοιχείων και 
πληροφοριών. 

• Τον επαναϋπολογισμό της απομείωσης 
των εμπορικών απαιτήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες 
παραμέτρους για οφειλέτες, όπως την 
ληκτότητα υπολοίπων, τους μεγάλους 
οφειλέτες και τους οφειλέτες υψηλού 
κινδύνου. 

• Την αξιολόγηση ανακτησιμότητας των 
υπολοίπων συγκρίνοντας τα ποσά του 
τέλους της χρήσης με μεταγενέστερες 
εισπράξεις/τακτοποιήσεις. 

• Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια 
και την καταλληλότητα των 
γνωστοποιήσεων στη σημείωση 14 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 
Αποτίμηση αποθεμάτων  
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 13 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την 31η 

Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία κατέχει 
αποθέματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών περίπου € 3.992 χιλ. (περίπου € 4.816 
χιλ. την 31.12.2016). 

Όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.2 (ζ) 
(Βασικές λογιστικές αρχές) των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα 
αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Μέρος των 
αποθεμάτων κινείται βραδέως και το 
γεγονός αυτό, λόγω της φύσης των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που 
είναι ευάλωτα στην τεχνολογική απαξίωση, 
ενέχει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης της αξίας 
τους. 

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας 
διενεργεί εκτιμήσεις {σημείωση 2.2 (στ)} 
για τον προσδιορισμό των κατάλληλων 
απομειώσεων για παρωχημένα αποθέματα 
βασιζόμενη σε λεπτομερείς αναλύσεις των 

Αξιολογήσαμε το εύλογο των παραδοχών 
της Διοίκησης που εφαρμόστηκαν για την 
αποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων από: 
• Την καταγραφή των διαδικασιών και 

δικλίδων διαχείρισης αποθεμάτων 
που έχει σχεδιάσει η Διοίκηση της 
Εταιρείας αναφορικά με τα 
αποθέματα. 

• Την παρακολούθηση της φυσικής 
απογραφής στον κύριο αποθηκευτικό 
χώρο. 

• Την εξέταση δείγματος εμπορευμάτων 
με σκοπό την επιβεβαίωση του ορθού 
υπολογισμού του κόστους κτήσης των 
αποθεμάτων σύμφωνα με τα 
τιμολόγια αγορών και τον ορθό 
επιμερισμό των εξόδων αγοράς. 

• Την εξέταση της πληρότητας της 
αποτίμησης με τη σύγκριση της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, που 
εκτιμήσαμε με τη χρήση λογισμικού 
ανάλυσης δεδομένων για δείγμα 
πωλήσεων μετά την ημερομηνία 
αναφοράς, με το κόστος κτήσης των 
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βραδέως κινούμενων αποθεμάτων και σε 
μελλοντικά σχέδια ρευστοποίησής τους. 
Επιπλέον η Εταιρεία, σε κάθε περίοδο 
αναφοράς προβαίνει σε φυσική 
καταστροφή των χαρακτηρισθέντων προς 
απαξίωση αποθεμάτων. 
 
Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση της αποτίμησης 
των αποθεμάτων της Εταιρείας είναι ένα 
από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου 
αφενός γιατί τα αποθέματα είναι από τα 
κυριότερα στοιχείο του Ενεργητικού και 
αφετέρου λόγω των υποκειμενικής φύσης 
των σημαντικών εκτιμήσεων και κρίσεων της 
Διοίκησης για τον προσδιορισμό της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους και 
τον υπολογισμό της αντίστοιχης πρόβλεψης 
απαξίωσής τους σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. 

αποθεμάτων. 
• Την εξέταση του ισοζυγίου αποθήκης 

με τη χρήση λογισμικού ανάλυσης 
δεδομένων για τον εντοπισμό 
ακίνητων και βραδέως κινούμενων 
αποθεμάτων. 

• Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια 
και την καταλληλότητα των 
γνωστοποιήσεων στη σημείωση 13 
των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

Αναγνώριση εσόδων  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε για 
την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 
σε περίπου € 28.512 χιλ. (€ 30.230 χιλ. για την 
χρήση που έληξε την 31.12.2016). 

Σχετική αναφορά για τα έσοδα γίνεται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη 
σημείωση 2.2 (μ) (βασικές λογιστικές αρχές) 
και στη Σημείωση 3 (κύκλος εργασιών) των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Αναφορικά με τον κλάδο εμπορίας ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών αξιολογήθηκε ότι 
υφίσταται αυξημένος κίνδυνος απάτης στην 
ορθή αναγνώριση των εσόδων. O κίνδυνος 
σχετίζεται με την ακρίβεια και πληρότητα των 
υπολογιζόμενων εκπτώσεων προς τους 
πελάτες λόγω επίτευξης στόχων πωλήσεων ή 
ειδικών συμφωνιών, καθώς η εν λόγω περιοχή 
είναι, ενδογενώς, περισσότερο επιρρεπής 
στην παραβίαση των δικλίδων από τη 
Διοίκηση. 

 

Οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες που 
πραγματοποιήσαμε περιλάμβαναν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

• Κατανόηση των πολιτικών και διαδικασιών 
για την αναγνώριση των εσόδων καθώς 
και των δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με 
τις εκπτώσεις λόγω επίτευξης στόχων 
πωλήσεων ή ειδικών συμφωνιών με 
πελάτες, καταγραφή της φύσης και των 
πιθανών ιδιαιτεροτήτων ανά περιοχή και 
αξιολόγηση της ύπαρξης τυχόν 
ασυνήθιστων ή μοναδικών συναλλαγών. 

• Έλεγχο του ορθού διαχωρισμού των 
χρήσεων, εξετάζοντας πωλήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κοντά στην 
ημερομηνία λήξης της περιόδου 
αναφοράς και αμέσως μετά από αυτή, 
μέσω συσχέτισης των τιμολογίων με τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής. 

• Στοχευμένες αναλυτικές διαδικασίες για 
τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων 
μεταβολών και συναλλαγών που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης. 

• Εξέταση σημαντικών συμβάσεων πελατών 
για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την 
κατανόηση περίπλοκων όρων και 
προϋποθέσεων, με σκοπό να 
διασφαλιστεί η καταλληλόλητα του 
ακολουθούμενου λογιστικού χειρισμού με 
βάση τις υφιστάμενες λογιστικές αρχές και 
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μεθόδους αναγνώρισης των εσόδων. 
• Σε δείγμα εκδοθέντων πιστωτικών 

τιμολογίων, διενεργήσαμε 
επαναϋπολογισμό των εκπτώσεων βάσει 
του επιβεβαιωμένου τζίρου ανά 
περίπτωση και των όρων των συμβάσεων. 

• Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια και 
την καταλληλότητα των γνωστοποιήσεων 
στη σημείωση 3 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην "Έκθεση επί Άλλων 
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων" και τις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά 
δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες 
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον 
έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το 
θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προχωρήσει σ 'αυτές τις ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι 
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θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί 
να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 
και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας. 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και 
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα 
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα 
εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
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αυτή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), 
σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 
2190/1920. 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ' και δ') του άρθρου 
43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη 
Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 
του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
 
3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

4. Διορισμός Ελεγκτή 
 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 30 Ιουνίου 2015 
απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως 
ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 3 ετών με βάση τις κατ' έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής 
γενικής συνέλευσης. 
 

  

 
Χαλάνδρι , 30 Απριλίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 20901 
AUDIT PLUS Α.Ε. 

Μεταμορφώσεως 1 & 
Λ. Πεντέλης 104 ΤΚ 152 34 Χαλάνδρι 

ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ: 172» 
 
 
 
 

Χρήση 2018 

«ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» με δ.τ. 
«INTEΡΤΕΚ Α.Ε.». 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
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Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 
Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν 
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. 
Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του 
ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών 
και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. 
 

Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου Πως αντιμετωπίστηκαν τα σημαντικότερα 
θέματα ελέγχου στον έλεγχό μας 

Ανακτησιμότητα εμπορικών απαιτήσεων  
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 13 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων την 31η 

Δεκεμβρίου 2018, οι εμπορικές απαιτήσεις 
της Εταιρείας ανέρχονται σε περίπου €
 6.62
7 χιλ. 
(περίπου € 7.548 χιλ. την 31.12.2017). Στα 
ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται και σχετική 
συσσωρευμένη απομείωση η οποία 
ανέρχεται σε € 1.394 χιλ. περίπου (€ 1.185 
χιλ. περίπου την 31.12.2017). 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας 
περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από 
πελάτες χονδρικής εσωτερικού. Πλέον των 
μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, οι εμπορικές 
απαιτήσεις περιλαμβάνουν και υπόλοιπα με 
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Η 
γενικότερη οικονομική κρίση και η 

Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες σχετικά με την 
ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων 
περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων: 

• Την κατανόηση και την εξέταση των 
διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου της 
Εταιρείας καθώς και των βασικών 
δικλίδων σχετικά με τη χορήγηση 
πιστώσεων στους πελάτες. 
• Την εκτίμηση των παραδοχών και της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε 
από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό 
της ανακτησιμότητας των εμπορικών 
της απαιτήσεων ή του χαρακτηρισμού 
τους ως επισφαλείς. 

• Την εξέταση των απαντητικών επιστολών 
των δικηγόρων, για θέματα που 
χειρίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 
για τον εντοπισμό τυχόν θεμάτων που 
υποδεικνύουν υπόλοιπα από εμπορικές 
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συνεχιζόμενη ύφεση κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους, αύξησε τους κινδύνους 
επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες της 
Εταιρείας λόγω κυρίως της γενικευμένης 
έλλειψης ρευστότητας. Η Εταιρεία εκτίθεται 
σε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο όταν οι 
πελάτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Η Διοίκηση για να εκτιμήσει το ποσό της 
απομείωσης των εμπορικών της 
απαιτήσεων, αξιολογεί την ανακτησιμότητα 
των εμπορικών απαιτήσεων επισκοπώντας 
την ληκτότητα των υπολοίπων των 
πελατών,το πιστωτικό ιστορικό τους και την 
διευθέτηση των μεταγενέστερων πληρωμών 
σύμφωνα με τον εκάστοτε διακανονισμό. 

Δεδομένης της σημαντικότητας του 
κονδυλίου στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και του επιπέδου της κρίσης 
και των εκτιμήσεων που απαιτήθηκαν από 
τη Διοίκηση της Εταιρείας {σημείωση 2.3 
(α)}, θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 
 

απαιτήσεις που δεν είναι ανακτήσιμα 
στο μέλλον. 

• Την εξέταση της ληκτότητας των 
υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων 
στο τέλος της χρήσης και τον εντοπισμό 
τυχόν οφειλετών με οικονομική 
δυσχέρεια. Συζήτηση με τη Διοίκηση 
και αξιολόγηση των δημοσίως 
διαθεσίμων στοιχείων και 
πληροφοριών. 

• Τον επαναϋπολογισμό της απομείωσης 
των εμπορικών απαιτήσεων 
λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες 
παραμέτρους για οφειλέτες, όπως την 
ληκτότητα υπολοίπων, τους μεγάλους 
οφειλέτες και τους οφειλέτες υψηλού 
κινδύνου. 

• Την αξιολόγηση ανακτησιμότητας των 
υπολοίπων συγκρίνοντας τα ποσά του 
τέλους της χρήσης με μεταγενέστερες 
εισπράξεις/τακτοποιήσεις. 

• Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια και 
την καταλληλότητα των 
γνωστοποιήσεων στη σημείωση 13 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
  

 

Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου Πως αντιμετωπίστηκαν τα σημαντικότερα 
θέματα ελέγχου στον έλεγχό μας 

Αποτίμηση αποθεμάτων  
Όπως αναφέρεται στη σημείωση 12 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την 31η 

Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία κατέχει 
αποθέματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών περίπου € 4.006 χιλ. (περίπου € 3.992 
την 31.12.2017). 

Όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.2 (στ) 
(Βασικές λογιστικές αρχές) των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα 
αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Μέρος των 
αποθεμάτων κινείται βραδέως και το 
γεγονός αυτό, λόγω της φύσης των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που 
είναι ευάλωτα στην τεχνολογική απαξίωση, 
ενέχει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης της αξίας 
τους. 

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας 
διενεργεί εκτιμήσεις {σημείωση 2.3 (στ)} 
για τον προσδιορισμό των κατάλληλων 
απομειώσεων για παρωχημένα αποθέματα 
βασιζόμενη σε λεπτομερείς αναλύσεις των 

Αξιολογήσαμε το εύλογο των παραδοχών της 
Διοίκησης που εφαρμόστηκαν για την 
αποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων από: 

• Την καταγραφή των διαδικασιών και 
δικλίδων διαχείρισης αποθεμάτων που 
έχει σχεδιάσει η Διοίκηση της Εταιρείας 
αναφορικά με τα αποθέματα. 

• Την παρακολούθηση της φυσικής 
απογραφής στον κύριο αποθηκευτικό 
χώρο. 

• Την εξέταση δείγματος εμπορευμάτων με 
σκοπό την επιβεβαίωση του ορθού 
υπολογισμού του κόστους κτήσης των 
αποθεμάτων σύμφωνα με τα τιμολόγια 
αγορών και τον ορθό επιμερισμό των 
εξόδων αγοράς. 

• Την εξέταση της πληρότητας της 
αποτίμησης με τη σύγκριση της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας, που εκτιμήσαμε 
με τη χρήση λογισμικού ανάλυσης 
δεδομένων για δείγμα πωλήσεων μετά 
την ημερομηνία αναφοράς, με το κόστος 
κτήσης των αποθεμάτων. 

• Την εξέταση του ισοζυγίου αποθήκης με τη 



   
 
 
   
 
 

42 
 

βραδέως κινούμενων αποθεμάτων και σε 
μελλοντικά σχέδια ρευστοποίησής τους. 
Επιπλέον η Εταιρεία, σε κάθε περίοδο 
αναφοράς προβαίνει σε φυσική 
καταστροφή των χαρακτηρισθέντων προς 
απαξίωση αποθεμάτων. 
Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση της αποτίμησης 
των αποθεμάτων της Εταιρείας είναι ένα 
από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου 
αφενός γιατί τα αποθέματα είναι από τα 
κυριότερα στοιχείο του Ενεργητικού και 
αφετέρου λόγω των υποκειμενικής φύσης 
των σημαντικών εκτιμήσεων και κρίσεων της 
Διοίκησης για τον προσδιορισμό της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους και 
τον υπολογισμό της αντίστοιχης πρόβλεψης 
απαξίωσής τους σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. 
 

χρήση λογισμικού ανάλυσης δεδομένων 
για τον εντοπισμό ακίνητων και βραδέως 
κινούμενων αποθεμάτων. 

• Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια και 
την καταλληλότητα των γνωστοποιήσεων 
στη σημείωση 12 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

  

 

 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου Πως αντιμετωπίστηκαν τα 
σημαντικότερα θέματα ελέγχου στον 
έλεγχό μας 

Αναγνώριση εσόδων  
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε για την 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε 
περίπου € 19.566 (περίπου € 28.512 για την χρήση 
που έληξε την 31.12.2017). 

Σχετική αναφορά για τα έσοδα γίνεται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη σημείωση 2.2 
(λ) (βασικές λογιστικές αρχές) και στη Σημείωση 3 
(κύκλος εργασιών) των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Αναφορικά με τον κλάδο εμπορίας ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών αξιολογήθηκε ότι υφίσταται 
αυξημένος κίνδυνος απάτης στην ορθή αναγνώριση 
των εσόδων. O κίνδυνος σχετίζεται με την ακρίβεια 
και πληρότητα των υπολογιζόμενων εκπτώσεων 
προς τους πελάτες λόγω επίτευξης στόχων 
πωλήσεων ή ειδικών συμφωνιών, καθώς η εν λόγω 
περιοχή είναι, ενδογενώς, περισσότερο επιρρεπής 
στην παραβίαση των δικλίδων από τη Διοίκηση. 

Βασικές ελεγκτικές διαδικασίες που 
πραγματοποιήσαμε περιλάμβαναν 
μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 
• Κατανόηση των πολιτικών και 
διαδικασιών για την αναγνώριση των 
εσόδων καθώς και των δικλείδων 
ασφαλείας, σχετικά με τις εκπτώσεις 
λόγω επίτευξης στόχων πωλήσεων ή 
ειδικών συμφωνιών με πελάτες, 
καταγραφή της φύσης και των πιθανών 
ιδιαιτεροτήτων ανά περιοχή και 
αξιολόγηση της ύπαρξης τυχόν 
ασυνήθιστων ή μοναδικών 
συναλλαγών. 
• Έλεγχο του ορθού διαχωρισμού 
των χρήσεων, εξετάζοντας πωλήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κοντά στην 
ημερομηνία λήξης της περιόδου 
αναφοράς και αμέσως μετά από αυτή, 
μέσω συσχέτισης των τιμολογίων με τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής. 
• Στοχευμένες αναλυτικές 
διαδικασίες για τον εντοπισμό τυχόν 
ασυνήθιστων μεταβολών και 
συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω 
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διερεύνησης. 
• Εξέταση σημαντικών 
συμβάσεων πελατών για τον εντοπισμό, 
την καταγραφή και την κατανόηση 
περίπλοκων όρων και προϋποθέσεων, 
με σκοπό να διασφαλιστεί η 
καταλληλόλητα του ακολουθούμενου 
λογιστικού χειρισμού με βάση τις 
υφιστάμενες λογιστικές αρχές και 
μεθόδους αναγνώρισης των εσόδων. 
• Σε δείγμα εκδοθέντων 
πιστωτικών τιμολογίων, διενεργήσαμε 
επαναϋπολογισμό των εκπτώσεων 
βάσει του επιβεβαιωμένου τζίρου ανά 
περίπτωση και των όρων των 
συμβάσεων. 
• Επιπλέον αξιολογήσαμε την 
επάρκεια και την καταλληλότητα των 
γνωστοποιήσεων στη σημείωση 3 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην "Έκθεση επί 
Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων" και τις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες 
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το 
θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προχωρήσει σ 'αυτές τις ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι 
θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

• που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί 
να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 
και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας. 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και 
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα 
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα 
εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
ελεγχόμενης περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), 
σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43 β β του κ.ν. 
2190/1920. 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ' και δ') του άρθρου 
43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη 
Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 
11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

 
3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

4. Διορισμός Ελεγκτή 
 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 30 Ιουνίου 2015 
απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως 
ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 4 ετών με βάση τις κατ' έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής 
γενικής συνέλευσης. 
 

Χαλάνδρι , 24 Απριλίου 2019 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 20901 
AUDIT PLUS Α.Ε. 

Μεταμορφώσεως 1 & 
Λ. Πεντέλης 104 ΤΚ 152 34 Χαλάνδρι»



3.3 Φορολογικός Έλεγχος 
 

Από την χρήση 2011 μέχρι και την εφαρμογή του Ν. 4410/2016 , οι ελληνικές ανώνυμες 

εταιρίες και οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 

τους καταστάσεις ελέγχονταν υποχρεωτικά από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες, υποχρεούνταν να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που 

προβλέπεται στο άρθρο 65α του Ν. 4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό 

έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2016 και εφεξής, η έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης καθίσταται προαιρετική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4410/2016. 

Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρίας είναι το 2010. Την 29η Δεκεμβρίου 2016 

επιδόθηκε στην Εταιρία σχετική έκδοση εντολής μερικού επιτόπιου ελέγχου από τη Γενική 

Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Μέχρι την 

ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης2018, δεν έχει 

ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος και η ισχύς της εντολής έληξε 31.12.2018. Σημειώνεται ότι 

για την εν λόγω χρήση έχει γίνει πρόβλεψη στα βιβλία της Εταιρίας ποσού € 30 χιλ. έναντι 

των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας από 

παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους. Για την Εταιρία, ο φορολογικός έλεγχος για τις 

χρήσεις 2011 έως και 2017 διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της, άνευ 

παρατηρήσεων και χωρίς να προκύψουν επιπλέον υποχρεώσεις από τις ήδη 

καταχωρηθείσες. Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2017, η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

χορηγήθηκε με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2018. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/05.01.2016 

δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης. Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 

διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο για τα έτη 2012-2017, μέσα από ένα τυχαίο 

δείγμα εταιριών και κατόπιν του ελέγχου εκείνων που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό 

με παρατηρήσεις.  

Για την Εταιρία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2018 ήδη διενεργείται από τους 
νόμιμους ελεγκτές τους βάσει του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση 
του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν 
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Επίσης, εκτιμάται από τη Διοίκηση της Εταιρίας ότι τα αποτελέσματα από μελλοντικούς 

ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
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3.4 Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού 
 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από τη δημοσίευσή του, 
τα ακόλουθα έγγραφα, επί των οποίων δύναται να διενεργηθεί έλεγχος (ή αντίγραφα των 
εγγράφων αυτών), θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της 
Εταιρίας, Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777:  

 Το καταστατικό της Εταιρίας  

 Το πρακτικό της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 
27.05.2019, η οποία αποφάσισε την Αύξηση 

 Το  πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας της 06.06.2019 που εξειδίκευσε τους όρους της 
Αύξησης 

 

3.5 Έγγραφα μέσω Παραπομπής 
 

Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μέσω 

παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει: 

 Οι δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 

που έληξε 31.12.2017, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Α., έχουν ελεγχθεί από 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή, και εγκρίθηκαν με την από 10.09.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της Εταιρίας, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Εταιρίας https://www.intertech.gr/investors/etisia-oikonomiki-ekthesi-2017 

 Οι δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 

που έληξε 31.12.2018, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Α., έχουν ελεγχθεί από 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή και πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση από την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 02.09.2019,είναι διαθέσιμες στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας https://www.intertech.gr/investors/etisia-

xrimatooikonomiki-ekthesi-2018 

Επισημαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των 

πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις παραπάνω αναφερόμενες διευθύνσεις, δεν 

αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

 

 

https://www.intertech.gr/investors/etisia-oikonomiki-ekthesi-2017
https://www.intertech.gr/investors/etisia-xrimatooikonomiki-ekthesi-2018
https://www.intertech.gr/investors/etisia-xrimatooikonomiki-ekthesi-2018
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3.6 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που 

αφορούν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν 

31.12.2017 και 31.12.2018, οι οποίες συντάθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και 

περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον 

Ν. 3556/2007. 

Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρίας της 30.04.2018 και την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της την 10.09.2018, και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. 

Γεράσιμο Ζαφειράτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20901) της εταιρίας «Audit Plus A.E.», Λ. Πεντέλης 104, 

Χαλάνδρι.  

Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρίας της 24.04.2019, πρόκειται να υποβληθούν προς 

έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 02.09.2019 και έχουν 

ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεράσιμο Ζαφειράτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20901) 

της εταιρίας «Audit Plus A.E.», Λ. Πεντέλης 104, Χαλάνδρι.  

Σημειώνεται ότι τα ποσά της χρήσης 2017, είναι εκείνα που παρατίθενται  ως 

συγκριτικά  στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 και διαφέρουν από τα 

δημοσιευμένα ποσά, όπως αναφέρουμε στην ενότητα 3.11 «Εξέταση της 

Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και των Αποτελεσμάτων» του παρόντος Ενημερωτικού 

Δελτίου. 

3.6.1 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Εταιρίας Χρήσεων 

2017-2018  
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία κατάστασης συνολικού 

εισοδήματος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2018: 

Επιλεγμένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

ποσά σε € χιλ.* 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2018 

Κύκλος Εργασιών  28.512   19.566   

Κόστος Πωληθέντων  -23.907   -15.570   

Μικτό Κέρδος 4.605   3.996   

Χρηματοοικονομικά έξοδα -790   -632   

Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

-373   -215   

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

-135   30   
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Επιλεγμένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

ποσά σε € χιλ.* 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2018 

Ζημίες προ φόρων  -1.186   -832   

Φόρος εισοδήματος 43   -111   

Ζημίες μετά φόρων  -1.143   -943   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά 
από φόρους 

10   -2   

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές 
μετά από φόρους  

-1.133   -945   

 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

 

2017-2018 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2018 ανήλθε σε € 19.566 χιλ. έναντι € 28.512 χιλ. τη χρήση 

2017 παρουσιάζοντας μείωση 31,38%. 

Πιο αναλυτικά, η Εταιρία συνεχίζει και ακολουθεί την στρατηγική της μείωσης της έκθεσης 

της σε εμπορεύματα χαμηλού περιθωρίου κέρδους. 

Συγκεκριμένα η ανωτέρω μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως: α) στη διακοπή της 

εμπορίας κινητής τηλεφωνίας η οποία προσέφερε υψηλό τζίρο στην Εταιρία αλλά πολύ 

χαμηλό περιθώριο μικτού κέρδους, β) στη μείωση των πωλήσεων στις λοιπές κατηγορίες 

προϊόντων, με κυριότερη τη κατηγορία της τηλεόρασης η οποία έχει επίσης χαμηλό μικτό 

περιθώριο κέρδους, και γ) στη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμό του Ελληνικού 

Δημοσίου κατά το α' εξάμηνο 2017, ένα έσοδο που δεν υπήρχε το έτος 2018.  

Ισόποση περίπου μείωση κατά 34,87% παρουσίασε το κόστος πωληθέντων με κυριότερο 

λόγω τη διακοπή της εμπορίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρουσίαζε υψηλό κόστος. 

Επιπλέον, στην εν λόγω μείωση συνέβαλαν και οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους το οποίο 

διαμορφώθηκε το 2018 σε 20,42% από 16,15% το 2017. Οι ζημίες προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)3 διαμορφώθηκαν σε € 215 χιλ. τη 

χρήση 2018 έναντι € 373 χιλ. τη χρήση 2017. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη προσπάθεια 

της Εταιρίας να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία κατά τη 

χρήση 2018 κατάφερε να μειώσει τα έξοδα συνδιαφήμισης τα οποία ανήλθαν σε € 440 χιλ. 

έναντι € 830 χιλ. τη χρήση 2017 και αφορούν σε έξοδα άμεσης και έμμεσης διαφήμισης, 

όπως για άνοιγμα νέων καταστημάτων πελατών της και γενικότερα σε έξοδα για την  

προώθηση των προϊόντων στα καταστήματα πελατών –συνεργατών.  

Από τη διαμόρφωση όλων των προαναφερθέντων μεγεθών, τα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)4 

                                                           
3 EBIT= Ζημίες προ φόρων + χρηματοοικονομικά έξοδα – χρηματοοικονομικά έσοδα + Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

λόγω πτώχευσης +Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή 

τις ζημίες. 

4 EBITDA = EBIT + Αποσβέσεις.  
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διαμορφώθηκαν σε κέρδος € 30 χιλ. τη χρήση 2018 έναντι ζημίας € 135 χιλ. τη χρήση 2017, 

παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 121,93%.  

Το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρίας παρουσίασε μείωση κατά 20% τη 

χρήση 2018 έναντι της χρήσης 2017, στο πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευση των όρων του 

βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με επίτευξη καλύτερων όρων 

χρηματοδότησης και χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Σημειώνεται ότι το σύνολο των 

χρηματοοικονομικών εξόδων αφορά κυρίως σε έξοδα τόκων επί των βραχυπρόθεσμων 

δανείων της Εταιρίας (€ 92 χιλ. τη χρήση 2018 έναντι € 112 χιλ. τη χρήση 2017), σε τόκους 

και έξοδα εκχώρησης απαιτήσεων (€ 133 χιλ. τη χρήση 2018 έναντι € 231 χιλ. τη χρήση 

2017) και σε προμήθειες εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων που εκδίδει η 

Εταιρία προς τρίτους (€ 267 χιλ. τη χρήση 2018 έναντι € 270 χιλ. τη χρήση 2017). 

Σημειώνεται ότι το 90% περίπου των προμηθειών από εγγυητικές επιστολές αφορά στην 

εγγυητική επιστολή προς τον προμηθευτή εξωτερικού Panasonic Marketing Europe GMBH 

ποσού € 4.500 χιλ. 

Οι ζημίες μετά φόρων για τη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν σε € 943 χιλ. έναντι € 1.143 χιλ. 

τη χρήση 2017, μειωμένες σημαντικά κατά 17,5%.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρίας την 31.12. των χρήσεων 2017και 2018: 

 

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης   

ποσά σε € χιλ.* 31.12.2017 31.12.2018 

Ενεργητικό  
  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  3.724   3.573   

Ασώματα πάγια στοιχεία  478   356   

Αποθέματα  3.992   4.006   

Εμπορικές απαιτήσεις 7.548   6.627   

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 2.215   1.733   

Χρηματικά διαθέσιμα  237   138   

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
1
 182   148   

Σύνολο Ενεργητικού 18.376   16.581   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  9.423   8.320   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 973   769   

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2
 465   560   

Προμηθευτές 3.272   2.610   

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
3
 3.576   3.432   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4
 667   890   

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.953   6.932   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 18.376   16.581   
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
(5) Στα «Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται: «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» και «Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες». 

(6) Στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται: «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού» και 

«Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις». 

(7) Στα «Βραχυπρόθεσμα δάνεια» περιλαμβάνονται και «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης». 

(8) Στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται «Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι» και «Δεδουλευμένες 

και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 

31.12.2017-31.12.2018 

Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε σε € 16.581 χιλ. την 31.12.2018  έναντι € 

18.376 χιλ. την 31.12.2017. 

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων  ενσώματων παγίων στοιχείων της 

Εταιρίας ανήλθε σε € 3.573 χιλ. την 31.12.2018 έναντι € 3.724 χιλ. την 31.12.2017, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,05%. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων 

παγίων στοιχείων. Σημειώνεται ότι, αναπόσβεστη αξία ύψους € 3.491 χιλ. και € 3.575 χιλ. 

την 31.12.2018 και την 31.12.2017 αντίστοιχα, αφορά στο ακίνητο που έχει αγοραστεί με 

χρηματοδοτική μίσθωση από την Εταιρία και για το οποίο η κυριότητα έχει παρακρατηθεί 

από τους εκμισθωτές. 

Στο κονδύλι «Λοιπά περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται και «Λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις» συνολικού ύψους € 148 χιλ. την 31.12.2018 και € 182 χιλ. την 31.12.2017 και 

αφορούν κυρίως μακροπρόθεσμη απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε ποσού € 207 χιλ. που διακανονίστηκε προς εξόφληση σε 

84 μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας μετά την παρέλευση ενός μηνός από την 

τελεσίδικη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης την 11.11.2016.  

Τα αποθέματα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα την 31.12.2018 σε σχέση με την 31.12.2017.  Η 

Διοίκηση της Εταιρίας συνέχισε την πολιτική διατήρησης χαμηλότερου αποθέματος κυρίως 

στη κατηγορία της τηλεόρασης. Σημειώνεται ότι η Εταιρία κατά τη χρήση 2018 προέβη σε 

καταστροφή ακατάλληλων και κατεστραμμένων αποθεμάτων ποσού € 386 χιλ. (2017: € 176 

χιλ.) καθώς και σε διενέργεια πρόβλεψης υποτίμησής τους λόγω απαξίωσης ποσού € 140 

χιλ. 

Οι «Εμπορικές απαιτήσεις» παρουσίασαν μείωση της τάξης του 12,20% την 31.12.2018  σε 

σχέση με την 31.12.2017 κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων προς πελάτες 

υπαγόμενους σε συμβάσεις factoring. Σημειώνεται ότι, στις «Εμπορικές απαιτήσεις» 

περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες (λόγω κοινού ελέγχου αυτών  

υπό του βασικού μετόχου κ. Κοντομηνά)  ποσού € 180 χιλ. την 31.12.2018 και € 313 χιλ. την 

31.12.2017 και αφορούν κυρίως σε αγορές εμπορευμάτων της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. και αγορές της ALPHA TELEVISON CYPRUS. Πιο αναλυτικά, το ύψος του 

λογαριασμού «Πελάτες» (αφαιρουμένων των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες ποσού 

€ 1.394 χιλ. την 31.12.2018 και € 1.185 χιλ. την 31.12.2017) ανήλθε σε € 1.868 χιλ. την 

31.12.2018 και  € 1.961 χιλ. την 31.12.2017. 

Οι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 

21,76% την 31.12.2018 σε σχέση με την 31.12.2017 κυρίως λόγω της μείωσης του 
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λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι». Πιο αναλυτικά, στο λογαριασμό «Χρεώστες 

διάφοροι» περιλαμβάνεται απαίτηση από εταιρία Masterlink, συνολικού ύψους € 192 χιλ., 

το οποίο αφορά αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων βάσει αγωγής προς την ως 

άνω εταιρία η οποία εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 (αναμένεται σχετική απόφαση) και 

λοιπές απαιτήσεις ποσού € 488 χιλ. (31.12.2017: 932 χιλ.) από συνδεδεμένες εταιρείες. Την 

31.12.2017, στον εν λόγω λογαριασμό περιλαμβάνονταν απαιτήσεις από συνδεδεμένες 

εταιρείες ποσού € 250 χιλ. της συνδεδεμένης εταιρείας «ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για την ως άνω απαίτηση είχε ληφθεί επιταγή ποσού 

€ 250 χιλ. με ημερομηνία λήξης την 30η Μαΐου 2018 η οποία εξοφλήθηκε κατά την λήξη 

της. 

Τα «Χρηματικά διαθέσιμα» αφορούν κυρίως καταθέσεις όψεως που τοκίζονται με 

κυμαινόμενα επιτόκια.  Οι μεταβολές στο εν λόγω κονδύλι οφείλονται στο συνήθη 

ετεροχρονισμό εισπράξεων και πληρωμών στις οποίες προέβη η Εταιρία. Για περισσότερες 

πληροφορίες, βλέπε και ενότητα 3.12.2 «Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές της 

Εταιρίας» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε € 8.320 χιλ. την 31.12.2018 και € 9.423 

χιλ. την 31.12.2017 λόγω της συνέχισης των ζημιογόνων αποτελεσμάτων.  

Σημειώνεται ότι η Εταιρία από 01.01.2018 υιοθέτησε το Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει του οποίου 

αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η 

Εταιρία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη 

διάρκεια των απαιτήσεων. Η επίδραση της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 στα Ίδια κεφάλαια 

της Εταιρίας ανήλθε σε € 159 χιλ.  

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε € 1.330 χιλ. την 31.12.2018 και  

€ 1.438 χιλ. την 31.12.2017. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε «Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» ύψους € 769 χιλ. την 31.12.2018 και € 973 χιλ. 

την 31.12.2017. Οι  εν λόγω συμβάσεις αφορούν σε σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης 

ακινήτου (sale & lease back) με ημερομηνία λήξης 30.06.2023. Πιο αναλυτικά, το κτίριο που 

βρίσκονται τα γραφεία της Εταιρίας έχει αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση (sale and 

lease back) από το 2008 και η κυριότητα αυτού έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. Η 

Εταιρία το παρακολουθεί σαν πάγιο διακριτά σε γήπεδο και εγκαταστάσεις κτιρίου καθώς 

οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το κόστος ανά χρήση. Μετά τη τελευταία τροποποίηση από 

τον Ιανουάριο του 2017, προχώρησε σε τροποποίηση του μηνιαίου μισθώματος, ήτοι € 20 

χιλ. Το υπόλοιπο του κατά την 31.12.2018 είναι € 965 χιλ.  

Οι «Προμηθευτές» διαμορφώθηκαν σε € 2.610 χιλ. την 31.12.2018 έναντι € 3.272 χιλ. την 

31.12.2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,23% λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών 

στο πλαίσιο παρακολούθησης των αγορών εμπορευμάτων ώστε να μην δημιουργείται 

όγκος αδιάθετων αποθεμάτων. Σημειώνεται ότι, την 31.12.2018 το 67,7% του συνόλου των 

προμηθευτών ήταν «Προμηθευτές εξωτερικού». Επίσης, η Εταιρία είναι ο επίσημος 
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διανομέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί για αυτή τον κύριο προμηθευτή της 

(αποτελεί το 88% του συνόλου του λογαριασμού «Προμηθευτές Εξωτερικού»).  

Τα «Βραχυπρόθεσμα δάνεια» της Εταιρίας αφορούν σε: 

 όρια χρηματοδότησης με τη μορφή αλληλόχρεου λογαριασμού συνολικού ποσού € 

1.078 χιλ. την 31.12.2018 και € 1.043 χιλ. την 31.12.2017, 

 συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων (factoring) με αναγωγή ποσού € 2.151 χιλ. την 

31.12.2018 και € 2.315 χιλ. την 31.12.2017, και  

 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού € 203 χιλ. την 

31.12.2018 και € 218 χιλ. την 31.12.2017. 

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρίας ανήλθε σε € 4.201 χιλ. την 31.12.2018 έναντι  € 4.549 

χιλ. την 31.12.2017.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών της 

Εταιρίας για τις χρήσεις   2017 και 2018: 

Επιλεγμένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών     

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2018 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από/ (για) λειτουργικές 
δραστηριότητες 

908 -29 

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες -171 277 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/ (για) χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

-907 -348 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεων 

-170 -99 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 407 237 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 237 138 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει 
Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές της Εταιρίας, βλέπε ενότητα 

3.12.2 «Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές της Εταιρίας» του παρόντος Ενημερωτικού 

Δελτίου. 

3.6.2 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 

Στη παρούσα ενότητα, η Εταιρία παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες 

Μέτρησης Απόδοσης («Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines on 

Alternative Performance Measures της 05.10.2015) εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (εφεξής «ΕΔΜΑ») δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α., καθώς και άλλους ιστορικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. 
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Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δείκτες «Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)» και «Ζημίες προ 

φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)», οι οποίοι αποσκοπούν 

στην απεικόνιση της κερδοφορίας της Εταιρίας.  

Επίσης, παρουσιάζεται ο δείκτης «Περιθώριο Μικτού κέρδους», ο οποίος απεικονίζει την 

αποτελεσματικότητα λειτουργίας της Εταιρίας. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δείκτες «Γενική ρευστότητα» και «Άμεση ρευστότητα», που 

αποσκοπούν στη παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

και των ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 

Τέλος, παρουσιάζονται οι δείκτες «Ξένα / Ίδια κεφάλαια» και «Ίδια κεφάλαια / Σύνολο 

υποχρεώσεων», οι οποίοι αποσκοπούν στη παρακολούθηση της μόχλευσης της Εταιρίας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης της 

Εταιρίας, οι οποίοι υπολογίστηκαν με βάση τα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων  2017 και 

2018: 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 

ποσά σε € χιλ.*  
(όπου αναφέρεται) 

 2017 2018 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) (€ χιλ.) 

 -135 30 

Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBIT) (€ χιλ.) 

 -373 -215   

Περιθώριο Μικτού Κέρδους   16,2% 20,4% 

Γενική ρευστότητα  1,86 1,80 

Άμεση ρευστότητα  1,33 1,23 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια  0,48 0,50 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο 
υποχρεώσεων 

 1,05 1,01 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο τρόπος υπολογισμού των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης 
της Απόδοσης: 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

Ζημίες προ φόρων + χρηματοοικονομικά έξοδα – 
χρηματοοικονομικά έσοδα + Πρόβλεψη για 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBIT) 

επισφαλείς απαιτήσεις λόγω πτώχευσης 
+Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων 

αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα 
κέρδη ή τις ζημίες. 

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 

EBIT + Αποσβέσεις 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 
(Κύκλος εργασιών – Κόστος πωληθέντων) / Κύκλος 

εργασιών  

Γενική Ρευστότητα 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

Άμεση Ρευστότητα 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα) 

/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 
(Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 

+Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις) /Ίδια 
Κεφάλαια 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 
Ίδια Κεφάλαια /(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

+Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 
 
 

Αναφορικά με το EBITDA, κατωτέρω παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του: 
 

Υπολογισμός EBITDA    

ποσά σε € χιλ.*  2017 2018 

Ζημίες προ φόρων -1.186 -832 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 769 617 

Πλέον: Αποσβέσεις 238 245 

Πλέον: Απομείωση χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα 
κέρδη ή ζημίες 

44 0 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

-135 30 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

3.7 Πληροφορίες για την Εταιρία  

3.7.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 
 

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και 

διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

121826860000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17099/06/Β/88/29). 
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Η Εταιρία συστάθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με το 

Νόμο. Η Εταιρία διέπεται επίσης από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς 

είναι εισηγμένη εταιρία, από τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των 

νόμων 3016/2002, 3401/2005, 3371/2005, 3556/2007, 4443/2016, και 4449/2017, όπως 

εκάστοτε ισχύουν, καθώς και την εν γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία. 

Βασικός σκοπός της Εταιρίας βάσει του Καταστατικού της, είναι: 

 Η εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, κατασκευή, τεχνική υποστήριξη και εκμίσθωση 

παντός είδους Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συμπεριλαμβανομένων 

συσκευών αυτοματισμού γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, συσκευών 

τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμβατικών και ασυρματικών 

τεχνολογιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) ή τμημάτων αυτών, καθώς και 

περιφερειακών συστημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω 

προϊόντων.   

 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή, αντιπροσώπευση και εμπορία προγραμμάτων 

λογισμικού (Software), η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών 

προσώπων που ασχολούνται με προγράμματα λογισμικού, η εκπαίδευση εις την χρήση, 

ανάπτυξη και εφαρμογή σε τέτοια προγράμματα, η παροχή συμβουλών σε θέματα 

μηχανοργάνωσης, οργάνωσης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, επενδύσεως σε εμπορικές, 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

 Η ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρμογή / προσαρμογή, χρήση και παροχή τεχνικής 

υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / 

ηλεκτρομηχανολογικών μέσων, καθώς και λογισμικού μεταφοράς / διαχείρισης 

δεδομένων, στον τομέα του αυτοματισμού και της τηλεμετρίας. 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, 

παραμετροποίηση) μελετών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίμησης, 

η ανάλυση κινδύνων και η διενέργεια μετρήσεων – καταγραφής παραμέτρων στον 

τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια 

εκκένωσης, ασφάλεια ηλεκτρονικών – πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.). 

 Η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία θα παρέχει στο 

κοινό συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και την εμπορία 

και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

Η έκδοση και εμπορία περιοδικών ή εντύπων που έχουν σχέση με προγράμματα 

λογισμικών. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η διάρκεια της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ορίσθηκε σε 

πενήντα έτη, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2038, ενώ ως έδρα ο Δήμος Ελληνικού – 

Αργυρούπολης (Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16777, τηλ. 2109692300). 
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3.7.2 Σύντομο Ιστορικό και ανάπτυξη 
 

Η ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη της Εταιρίας από ιδρύσεως έως σήμερα έχει ως 

ακολούθως: 

 Το 1988 ιδρύεται η Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣΟΦΤ Α.Ε»  

 Το 1990 με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, η επωνυμία αλλάζει σε «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ- 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και γίνεται ο επίσημος αποκλειστικός εισαγωγέας και 

διανομέας στην Ελλάδα των προϊόντων της Panasonic.  

 Το 1995 οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  

 To 2004, η Εταιρία ανέλαβε το έργο σχεδιασμού, προμήθειας και εγκατάστασης 

των μόνιμων γιγαντο-οθονών και των συστημάτων βίντεο-προβολής στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα καθώς επίσης και 

της τεχνικής υποστήριξης του συνόλου της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των 

αγώνων. 

 To 2006, η Εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην κατηγορία των 

Consumer Electronics. 

 Το 2011 έγινε ο αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων συναγερμού και ελέγχου 

πρόσβασης SATEL στην Ελλάδα.  

 Το 2013, η Εταιρία ξεκίνησε νέα συνεργασία και έγινε ο αποκλειστικός εισαγωγέας 

και διανομέας στην Ελλάδα των προϊόντων iLuv. 

 Το 2015, ξεκίνησε νέα συνεργασία με τη RICOH, που δραστηριοποιείται σε 

managed print services για εισαγωγή και διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

3.7.3 Δραστηριότητα της Εταιρίας  
 

Η Εταιρία έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία, διανομή, 

αντιπροσώπευση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς 

και το σχεδιασμό και την ανάλυση προγραμμάτων λογισμικού. 

Παρέχει μία πλήρη γκάμα σύγχρονης τεχνολογίας και καταναλωτικών προϊόντων που 

συνοδεύεται από ένα πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων.  

Η Εταιρία κυρίως δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας του οίκου PanasonicCorp παρέχοντας ολοκληρωμένες 

λύσεις στο B2B και B2C.  

Η Εταιρία εισάγει, εμπορεύεται και εγκαθιστά κατά περίπτωση, σε πανελλαδικό επίπεδο 

όλες τις κατηγορίες προϊόντων και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας του οίκου 

PanasonicCorp, στο πλαίσιο της εμπορικής ονομασίας Panasonic, η οποία είναι ένας από 

τους παγκόσμιους κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, τηλεπικοινωνιών, 

αυτοματισμού γραφείου, καθώς και επαγγελματικών λύσεων εικόνας και ήχου ευρείας 

κατανάλωσης και ολοκληρωμένων συστημάτων audio video και ασφαλείας. 
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Επίσης, η Εταιρία είναι διανομέας των προϊόντων SATEL για την Ελλάδα, σε συστήματα 

ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης. 

Από το 2013, δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων ILUV για την 

Ελλάδα, σε αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. 

Η Εταιρία είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας της RICOH International BV για τα προϊόντα 

πολυμηχανήματα Α4 και Α3 με το brand name GESTENTER. Επίσης, διανέμει τους 

εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα ITDC (A4) της RICOH. 

Η Εταιρία έχοντας επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό και σε τελευταίας 

τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλείας, διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο, το 

οποίο παρέχει αξιόπιστες λύσεις ασφαλείας καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα 

αναγκών. 

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά κατηγορία 

προϊόντος για τις χρήσεις  2017 και 2018 : 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ποσά σε € χιλ.*  2017 2018 

Εμπορεύματα 28.275 19.291 

Ανταλλακτικά 211 108 

Υπηρεσίες 26 167 

Σύνολο 28.512 19.566 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 
Σημειώνεται ότι στα εμπορεύματα περιλαμβάνονται κυρίως καταναλωτικά ηλεκτρονικά 

προϊόντα, προϊόντα τηλεπικοινωνιών καθώς και επαγγελματικά προϊόντα. Για περαιτέρω 

ανάλυση των προϊόντων, βλέπε και επόμενη ενότητα 3.7.3.1 «Προϊόντα» του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου. 

3.7.3.1 Προϊόντα 
 

Η Εταιρία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτουν πολλαπλές 

καταναλωτικές ανάγκες σε τεχνολογία. Η σειρά προϊόντων καλύπτει τους τομείς: 

Καταναλωτικά Προϊόντα  

Στα καταναλωτικά προϊόντα περιλαμβάνονται: 

 τηλεοράσεις,  

 ψηφιακές κάμερες,  

 συστήματα ήχου, 

 βιντεοκάμερες, 

 οικιακά συστήματα ήχου και εικόνας 
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 προϊόντα προσωπικής φροντίδας 

Προϊόντα αυτοματισμού γραφείου και λοιπές επαγγελματικές λύσεις 

Στα προϊόντα αυτοματισμού γραφείου και λοιπά επαγγελματικά είδη περιλαμβάνονται: 

 επαγγελματικά τηλεφωνικά κέντρα, 

 εκτυπωτές, 

 μηχανές φαξ, 

 συστήματα ασφάλειας και συναγερμού, 

 επαγγελματικός εξοπλισμός εικόνας 

Προϊόντα τηλεπικοινωνιών 

Στα προϊόντα τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνονται: 

 ασύρματες και κινητές συσκευές τηλεφωνίας 

 Αξεσουάρ τηλεφωνικών συσκευών 

Σημειώνεται ότι, κατά την χρήση 2018 υψηλότερη συμμετοχή στο κύκλο εργασιών είχε 

κατηγορία προϊόντων αυτοματισμού γραφείου και επαγγελματικών λύσεων και 

ακολούθως τα καταναλωτικά προϊόντα.  

Συνοψίζοντας, από το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας, ποσοστό 55%-60%, 

απευθύνεται μέσω χονδρεμπόρων σε τελικούς καταναλωτές.  

 

3.7.3.2 Δίκτυο Πωλήσεων - Διανομής 

H Εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανικής, 

εξουσιοδοτημένων συνεργατών, εξειδικευμένων καταστημάτων εξασφαλίζοντας με τον 

τρόπο αυτό την πανελλαδική κάλυψη της αγοράς με τα προϊόντα της Εταιρίας. Τα δίκτυα 

διανομής και πωλήσεων της Εταιρίας ανά επιχειρηματικό τομέα  είναι οι ακόλουθες:  

Καταναλωτικά  ηλεκτρονικά προϊόντα &  προϊόντα τηλεπικοινωνιών     

Η διανομή και οι πωλήσεις των ανωτέρω προϊόντων πραγματοποιείται μέσω μεγάλων 

αλυσίδων λιανικής. Το χαρτοφυλάκιο πελατών της Εταιρίας περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα 

δίκτυα καταστημάτων τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, όπως MediaMarkt, Κωτσόβολος-

Dixons, Public, Πλαίσιο, Electronet, Cosmote κ.λ.π. 

Ειδικότερα για κάποια προϊόντα όπως τα είδη  προσωπικής φροντίδας, η διανομή και η 

πώληση γίνεται επιπλέον και μέσω  εξειδικευμένων καταστημάτων. 

Προϊόντα αυτοματισμού γραφείου και Επαγγελματικές λύσεις ήχου             

Αναφορικά με  προϊόντα  όπως επαγγελματικά τηλεφωνικά κέντρα και εκτυπωτές,  η 

Εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών, το οποίο καλύπτει 
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γεωγραφικά όλη τη χώρα. Επιπλέον οι συνεργάτες αυτοί εξασφαλίζουν και τεχνική 

υποστήριξη για όλα τα προϊόντα που διαθέτουν. 

Αντίστοιχα για πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα επαγγελματικά οπτικοακουστικά 

συστήματα, λόγω των ειδικών τεχνικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την ανάγκη 

προσαρμογής τους στις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη (post production houses 

και τηλεοπτικοί σταθμοί), όσο και υποστήριξης στην εγκατάσταση και την εκπαίδευση, 

διατίθενται είτε μέσω συνεργασιών με εταιρίες ολοκλήρωσης συστημάτων ή απευθείας 

από την Εταιρία. Συγκεκριμένα υπάρχει ειδικό τμήμα της Εταιρίας ,το οποίο παρέχει και τη 

μετά την πώληση υποστήριξη. 

Επιπλέον, τα συστήματα ασφαλείας Satel διανέμονται μέσω δικτύου εξειδικευμένων 

συνεργατών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και πώληση των συστημάτων 

αλλά και την υποστήριξη μετά την πώληση. 

Η Intertech συνεχίζει να επενδύει, να εκπαιδεύει και να αξιοποιεί ακόμη περισσότερο το 

πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. 

 

3.7.3.3 Μάρκετινγκ και Διαφήμιση 

H εταιρία INTERTECH δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με τους καταναλωτές όσο 

και με τους συνεργάτες της μέσω ενός μείγματος μέσων επικοινωνίας marketing. 

Συγκεκριμένα η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι : 

 Διαφήμιση σε τηλεόραση , κινηματογράφους, ραδιόφωνο 

 Διαδραστικό /διαδικτυακό marketing 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Έντυπη διαφήμιση 

Η εταιρία δαπάνησε για διαφήμιση και λοιπά έξοδα προβολής € 372 χιλ. για το 2018 και € 

295 χιλ. περίπου για το 2017.  

 

3.7.3.4 Πιστοποιήσεις 

Στην Intertech έχει απονεμηθεί από το 2017 πιστοποίηση ISO 9001:2015 (Διαχείριση 

Ποιότητας) και από το 2018 ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών) για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εμπορία 

και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού. 

3.7.4 Ενσώματα Πάγια 

3.7.4.1 Ασφαλιστική Πολιτική 
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Εταιρίας τα οποία 

βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου: 
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Είδος ασφάλισης Λήξη Ασφαλιζόμενη Αξία (σε €) 

Κτιριακές εγκαταστάσεις – 
έδρα Εταιρίας 

31.12.2019 2.000.000 

Πάγια στοιχεία (περιεχόμενο 
κτιρίου & υποκαταστήματος 
Θεσσαλονίκης)1  

31.12.2019 175.000 

Αστική ευθύνη προσωπικού 31.12.2019 2.000.000 

Αστική ευθύνη διευθυντικών 
στελεχών 

01.03.2020 3.000.000 

Αποθέματα 31.12.2019 5.500.000 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

1) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά στο περιεχόμενο του κτιρίου καθώς το κτίριο είναι μισθωμένο. 

 

Σύμφωνα με την ασφαλιστική πολιτική της Εταιρίας έχει συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής 

κάλυψης για την ασφάλιση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της σε αξία 

αντικατάστασής τους. Η Εταιρία κατά πάγια πολιτική εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη για 

την αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων σε ποσοστό 100 %.  

Ειδικότερα, η Εταιρία ασφαλίζει τα ενσώματα πάγιά της (κτίρια, έπιπλα, ηλεκτρονικός και 

λοιπός εξοπλισμός περιεχομένου κτιρίων) για υλικές ζημιές από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό 

και συμπληρωματικούς κινδύνους όπως τρομοκρατικές ενέργειες, κεραυνούς, εκρήξεις 

κ.λ.π., η οποία ασφάλιση υπόκειται σε απαλλαγές, όρια κάλυψης και 

περιορισμούς/εξαιρέσεις κάλυψης σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της αγοράς. 

Επίσης, η Εταιρία δεν διαθέτει ασφάλιση έναντι διαφυγόντων κερδών. 

Επιπλέον, ασφαλίζει ξεχωριστά τις μεταφορές των εμπορευμάτων της προς πελάτες 

υποβάλλοντας μηνιαία κατάσταση διακινήσεων, βάσει της εκάστοτε αξίας αυτών. 

Οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι της Εταιρίας μελετούνται, παρακολουθούνται, και 

αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες, αποσκοπώντας στην 

αποτελεσματικότερη ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρίας. 

Με δεδομένες τις απαλλαγές που συνήθως εφαρμόζονται στην ασφαλιστική αγορά καθώς 

και τις τρέχουσες αξίες που έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, η Διοίκηση της 

Εταιρίας έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, με περιορισμούς / εξαιρέσεις κάλυψης 

ανάλογα με την παρατηρούμενη συχνότητα ζημιών από τα στατιστικά που επιμελώς 

διατηρεί. 

Τέλος, υφίσταται ασφαλιστήρια συμβόλαια απώλειας χρημάτων κατά την μεταφορά, εντός 

χρηματοκιβωτίου αξίας € 600.000 με λήξη 31.12.2018 (υπό ανανέωση) και ετήσια διάρκεια 

καθώς και συμβόλαια ιδιόκτητων ΙΧ αυτοκινήτων.  

3.7.4.2 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίσταται περιβαλλοντική πτυχή η οποία θα 

μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση των ενσώματων παγίων της Εκδότριας.  
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Η Εταιρία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με 

βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα 

διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το 

φυσικό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν τις άμεσες και έμμεσες 

επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία της. Βασικοί άξονες της δράσης της 

Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: 

 εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, και 

 εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Η διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής της αποτελούν σημαντικές 

παραμέτρους της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Εταιρίας. Στην κατεύθυνση αυτή 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

 ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της Εταιρίας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης 

κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται 

 εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) και 

ηλεκτρονικών συσκευών. 

Η Εταιρία έχει ενταχθεί στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και 

καταβάλει κατ’ έτος ύψος χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες 

συσκευών και συσκευασιών που διαθέτει η Εταιρία στην αγορά. 

Η Εταιρία διαθέτει στην αγορά, προϊόντα πράσινης τεχνολογίας. O κύριος προμηθευτής της 

Εταιρίας η Panasonic εισήγαγε το δικό της δείκτη για την ενίσχυση των προσπαθειών 

μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω προϊόντων και υπηρεσιών.  

Στον τομέα των οικολογικών προϊόντων και των επιχειρήσεων, η Panasonic επεκτείνει το 

εύρος των δραστηριοτήτων της σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις στις επιχειρήσεις B2B, 

εφαρμόζοντας τις δυνάμεις της στις οικιακές συσκευές. Οι συγκεκριμένοι αριθμητικοί 

στόχοι που καθορίστηκαν σύμφωνα με τις αναθεωρήσεις του Πράσινου Σχεδίου 2018 

στοχεύουν στη δημιουργία περιβαλλοντικής αξίας για τους πελάτες. Η Panasonic θα 

εμβαθύνει τη συνεργασία με διάφορους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα 

επιταχύνει τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για να επεκτείνει τις επιπτώσεις στην 

κοινωνία. 

3.7.5 Σημαντικές Συμβάσεις 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικές συμβάσεις στις οποίες η Εταιρία 

αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. 

Η Εταιρία για τα δύο προηγούμενα έτη, δεν είχε σημαντικές συμβάσεις (εκτός από τις 

συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) , πλην αυτών 

που περιγράφονται κατωτέρω. Επιπλέον η Εταιρία, κατά την ημερομηνία του εγγράφου 

αναφοράς, δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
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σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) που περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων η 

Εταιρία, έχουν αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για την Εταιρία, 

πλην αυτών που περιγράφονται κατωτέρω.   

Σύμφωνα με δήλωσή της, η Εταιρία δεν έχει εξάρτηση από βιομηχανικές, εμπορικές ή 

χρηματοοικονομικές συμβάσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη των οποίων θα 

επηρέαζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία της, πλην αυτών που 

περιγράφονται παρακάτω. 

Σύμβαση με την Panasonic 

Η Εταιρία, ως επίσημος διανομέας της Panasonic στην Ελλάδα, έχει συνάψει σύμβαση 

αντιπροσώπευσης με την Panasonic, της οποίας η διάρκεια είναι ετήσια και ανανεώνεται 

με βάση τη συνήθη πρακτική των τελευταίων ετών, αδιαλείπτως την 01.04 εκάστου έτους. 

Κατά το έτος 2018, η ως άνω σύμβαση ανανεώθηκε με χρονική διάρκεια έξι μηνών, ήτοι 

από 01.04.2018 έως 30.09.2018 και εν συνεχεία μέχρι την 31.03.2019. Αυτό συνέβη λόγω 

της αλλαγής της έδρας και της νομικής μορφής της Panasonic από Panasonic Europe Ltd με 

έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σε Panasonic Marketing Europe GmbH με έδρα την Γερμανία, 

γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της διαδικασίας Brexit. Κατά το έτος 2019, η εν λόγω σύμβαση 

ανανεώθηκε την 01.04.2019 με διάρκεια ενός έτους. 

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί κατά τη συνήθη πρακτική που διέπει τις συμβάσεις 

αυτές (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου της 

σύμβασης, μη τήρησης της εμπιστευτικότητας, αποκλειστικότητας κ.λ.π.). 

Βάσει της σύμβασης, όλες οι συναλλαγές της Εταιρίας με την Panasonic καλύπτονται με 

εγγυητική επιστολή ποσού € 4.500.000, η οποία ανανεώνεται κάθε έτος και καλύπτει την 

εκάστοτε χρονική περίοδο της σύμβασης. 

 

Δανειακές Συμβάσεις 

Οι δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρία με πιστώτριες τράπεζες παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Τράπεζα 
Είδος σύμβασης 

δανείου 
Όρια  

(ποσά σε €) 
Εξασφαλίσεις Επιτόκιο 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ 1.050.000 85% 
(1)

 
EURIBOR  3 
ΜΗΝΩΝ+ 
περιθώριο 

ΕΘΝΙΚΗ FACTORS 
Α.Ε 

FACTORING 1.500.000 85% 
(2)

 
EURIBOR 3 
ΜΗΝΩΝ + 
περιθώριο 

EFG FACTORS FACTORING 2.700.000 
80% MEDIA-85% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 

EURIBOR 3 
ΜΗΝΩΝ + 
περιθώριο 

ALPHA BANK ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ 2.500.000 100% EURIBOR 3 
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Τράπεζα 
Είδος σύμβασης 

δανείου 
Όρια  

(ποσά σε €) 
Εξασφαλίσεις Επιτόκιο 

ΜΗΝΩΝ + 
περιθώριο 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

SALE & LEASE 
BACK 

(3)
 

- 
- - 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

1) Επί της αξίας επιταγών πελατών. 

2) Επί της αξίας τιμολογίων πελατών. 

3) Αφορά το κτίριο που βρίσκονται τα γραφεία της Εταιρίας, το οποίο έχει αγορασθεί από το 2008 και η κυριότητα αυτού έχει 

παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. Μετά τη τελευταία τροποποίηση από τον Ιανουάριο του 2017, η Εταιρία προχώρησε 

σε τροποποίηση του μηνιαίου μισθώματος, ήτοι € 20 χιλ. Το υπόλοιπο του sale and lease back, κατά την 30.11.2018 είναι € 

981 χιλ. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού της Εταιρίας κατά την 31.12.2018 κυμαινόταν  από 4,9% έως 6,5%.  

Σύμβαση με την ΚΒ. ΙMPULS HELLAS A.E. 

Επιπλέον, η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανείου με την πρώην θυγατρική εταιρία ΚΒ. 

ΙMPULS HELLAS A.E. Το μακροπρόθεσμο δάνειο προς την πρώην θυγατρική εταιρεία ΚΒΙ (η 

οποία πουλήθηκε τον Αύγουστο του 2015), αφορά σε δύο δανειακές συμβάσεις ποσού € 

200 χιλ. (20.11.2013) και ποσού € 469 χιλ. (01.07.2014) με ημερομηνία ολοσχερούς 

εξόφλησης κατόπιν των τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης την 20.11.2019. Από την 

πρώτη δανειακή σύμβαση έχει εξοφληθεί το ποσό των € 100 χιλ. (31.12.2014). Το πρώτο 

δάνειο είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, πλέον περιθωρίου ανερχομένου σε 1,5 ποσοστιαία 

μονάδα και το δεύτερο δάνειο είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο των εντόκων 

γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 3 μηνών, πλέον περιθωρίου ανερχόμενου σε 

1,5 ποσοστιαία μονάδα, ήτοι 2,15% και για τα δύο δάνεια.  Στην εν λόγω δανειακή 

σύμβαση υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 

παρόν δάνειο, ελευθέρως και μετά από προειδοποίηση 45 ημερών, σε κάθε περίπτωση 

υπερημερίας της δανειολήπτριας, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία μεταβληθεί η 

μετοχική σύνθεση της δανειολήπτριας. 

3.7.6 Επενδύσεις 

3.7.6.1 Επενδύσεις χρήσεων 2017-2018 
 

Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η Εταιρία κατά τις χρήσεις  2017 και 2018, σε 

ενσώματα πάγια στοιχεία, παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα: 

(ποσά σε € χιλ.)* 2017 2018 

Γήπεδα - Οικόπεδα -  

Κτίρια – Εγκαταστάσεις σε ακίνητα 
τρίτων 

-  

Έπιπλα - Μεταφορικά Μέσα και 98 7 
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(ποσά σε € χιλ.)* 2017 2018 

λοιπός εξοπλισμός 

Σύνολο 98  
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

 

Οι επενδύσεις του ανωτέρω πίνακα αφορούν κυρίως: 

 Για τη χρήση 2018 σε λοιπό εξοπλισμό. 

 για τη χρήση 2017 σε αγορά αυτοκινήτου ποσού € 78 χιλ. και σε μίσθωση 

μηχανημάτων εμπορίας της Εταιρίας ποσού € 20 χιλ., ενώ 

Κατά την χρήση 2018 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια για την Εταιρία ανήλθαν 

σε € 7 χιλ. ενώ για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε € 94 χιλ. και αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες 

απόκτησης λογισμικών προγραμμάτων.  

3.7.6.2 Επενδύσεις περιόδου 01.01.2019-31.03.2019 
Κατά την περίοδο 01.01.2019-31.03.2019, οι επενδύσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε € 1 χιλ. 

και αφορούσε σε αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

 

3.7.6.3 Σκοπούμενες επενδύσεις 
 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού 

Δελτίου, δεν υφίστανται ισχυρές δεσμεύσεις για μελλοντικές επενδύσεις. 

3.8 Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες 
 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας 

του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία δεν εμπλέκεται σε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική 

διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να 

κινηθεί εναντίον της Εταιρίας και έχει περιέλθει σε γνώση της), η οποία μπορεί να έχει ή 

είχε προσφάτως σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή τη κερδοφορία 

της Εταιρίας. 

3.9 Πληροφορίες για τις Τάσεις 
 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο, όπου η ζήτηση των προϊόντων είναι ελαστική. 

Επομένως, επηρεάζεται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των εισοδημάτων των 

νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας έχει επηρεαστεί 

και θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.  
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Η Εταιρία εκτιμά πως παρά το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρουσίασε 

κάποια άνοδο κατά τους πρώτους μήνες του 2018, ιδιαίτερα στο κλάδο τεχνολογικών 

ειδών, οι αβεβαιότητες για την ελληνική οικονομία παραμένουν, ειδικά για τους όρους 

χρηματοδότησής της μετά τα προγράμματα, όπως και για τις βασικές συνθήκες για ισχυρή 

ανάπτυξη. Οι αβεβαιότητες αυτές τροφοδοτούνται και από ανησυχίες για το διεθνές 

περιβάλλον.  Για το 2019, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών («ΙΟΒΕ») 

προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης παρόμοιο ή ελαφρώς υψηλότερο του 2018, με κλιμάκωση 

επενδυτικής δραστηριότητας (+10 έως 12%) και ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4%). Βέβαια 

αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019, λόγω του γεγονότος ότι αναμένονται προγραμματισμένες 

εκλογικές αναμετρήσεις, ενδέχεται η αγορά να περιέλθει σε μια αναταραχή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν υποτιμά τους 

προαναφερθέντες κινδύνους και προσπαθεί να συνεχίσει να διατηρήσει μια σταθερή 

πορεία στην δραστηριότητά της χωρίς να παρουσιάσει ιδιαίτερες αποκλίσεις από το 

επιχειρησιακό της πλάνο. Κατά τη χρήση 2019, η Εταιρία προσπαθεί να συνεχίσει να 

διατηρεί μια σταθερή πορεία της δραστηριότητάς της χωρίς να παρουσιάσει ιδιαίτερες 

αποκλίσεις από το επιχειρησιακό της πλάνο, το οποίο είναι, η αύξηση του κύκλου 

εργασιών με ταυτόχρονη αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και συγκράτηση των 

λειτουργικών της δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χρήση 2019 συνεχίζεται η ίδια τάση 

στο κύκλο εργασιών της Εταιρίας, τόσο στη γκάμα όσο και στον όγκο πωλήσεων και την 

μέση τιμή πώλησης των εμπορευμάτων, σε σχέση με τη χρήση 2018. 

Στα πλαίσια της νέας στρατηγικής της, με κύριο και αποκλειστικό στόχο την 

επανατοποθέτηση και δυναμική προβολή των προϊόντων της σε όλα τα ράφια των πελατών 

της και την ενίσχυση των μεριδίων της στην αγορά , η Εταιρία στοχεύει να: 

Λανσάρει νέα χρηστικά προϊόντα στην αγορά (κινητά για ηλικιωμένους, φουρνάκια 

μικροκυμάτων, αποχυμωτές, αξεσουάρ ήχου, σκάνερς κλπ) και βρίσκεται σε διαρκή 

αναζήτησή για να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της. 

Ενδυναμώσει το πελατολόγιο της με νέες αποδοτικές συνεργασίες 

Ενισχύσει τις ομάδες πωλήσεων της για πλήρη χωροταξική κάλυψη 

Δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή της πολιτική σε όλα τα μέσα (διαφήμιση σε 

τηλεόραση, ραδιόφωνα, κινηματογράφους, social media, έντυπα μέσα, συμμετοχή σε 

εκθέσεις κλπ) 

Συμμετάσχει σε μεγάλα δημόσια έργα με αντικείμενο την ασφάλεια, που προϋποθέτουν 

συνδυαστικές λύσεις εξοπλισμού και λογισμικού. 

Αναφορικά με το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας, δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική 

διαφοροποίηση των τιμών αγοράς εμπορευμάτων, τόσο από τον κύριο προμηθευτή όσο 

και από τους λοιπούς προμηθευτές σε σχέση με αυτές  που καταγράφηκαν κατά τη χρήση 

2018.  
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Το μικτό κέρδος της Εταιρίας κατά τη χρήση 2019  παραμένει  στα ίδια επίπεδα με το  τη 

χρήση 2018 σημειώνοντας μια μικρή αυξητική τάση.  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρίας για αύξηση των πωλήσεων, όπως 

προαναφέρθηκε, μέσω εισαγωγής / λανσαρίσματος νέων προϊόντων καθώς και μέσω 

διαφοροποίησης του μίγματος των πωλήσεων, τα αποθέματα της Εταιρίας αναμένεται να 

κυμανθούν στα περσινά περίπου επίπεδα από την αρχή του 2019 έως την ημερομηνία του 

Ενημερωτικού Δελτίου. 

Τόσο οι λειτουργικές δαπάνες όσο και τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζουν τάση 

συγκράτησης έναντι του 2018 μετά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τον 

εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της κυρίως μέσω της μείωσης του προσωπικού, 

της μείωσης κόστους προώθησης πωλήσεων και λοιπών εξόδων. Επίσης, προέβει σε 

επαναδιαπραγμάτευση των όρων του τραπεζικού δανεισμού της με επίτευξη καλύτερων 

όρων χρηματοδότησης και χαμηλότερο κόστος δανεισμού.  

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 

μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών 

κεφαλαίου κίνησης, ήτοι για την αποπληρωμή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  

καθώς και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, κάτι που θα 

επιφέρει και περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.  

Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρίας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν υφίσταται 

γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται να 

επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας κατά τη τρέχουσα χρήση 2019. 

 

3.10 Οργανωτική Διάρθρωση  
 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, η τελευταία δεν αποτελεί τμήμα ομίλου ως θυγατρική ή 

μητρική και δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή σε άλλη εταιρία ή κεφάλαιο οποιασδήποτε 

μορφής και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.  

3.11 Εξέταση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και των Αποτελεσμάτων  
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν 

τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν 31.12.2017 και 

31.12.2018, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και 

περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον 

Ν. 3556/2007.  
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Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρίας της 30.04.2018 και την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της την 10.09.2018, και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. 

Γεράσιμο Ζαφειράτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20901) της εταιρίας «Audit Plus A.E.», Λ. Πεντέλης 104, 

Χαλάνδρι.  

Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρίας της 24.04.2019, πρόκειται  να υποβληθούν προς 

έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας την 02.09.2019 και έχουν 

ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεράσιμο Ζαφειράτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20901) 

της εταιρίας «Audit Plus A.E.», Λ. Πεντέλης 104, Χαλάνδρι.  

Σημειώνεται ότι τα ποσά της χρήσης 2017, είναι εκείνα που δημοσιεύονται ως συγκριτικά 

στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, και διαφέρουν από τα 

δημοσιευμένα ποσά ,όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος 01.01- 
31.12.2018 

 Συγκριτικά  Δημοσιευμένα 

ποσά σε € χιλ.* 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017 01.01 – 31.12.2017 

Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) 

-215 -373 -332 

Ζημίες προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 
συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 

30 -135 -94 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Εταιρία. 

 

Σημειώνεται ότι ποσό ύψους € 41 χιλ. το οποίο αφορά σε πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων λόγω πτώχευσης, δεν είχε περιληφθεί στον υπολογισμό του EBIT και EBITDA 

τη χρήση 2017. 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01.01.-31.12.2018 
 

Συγκριτικά Δημοσιευμένα 

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2018 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2017 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες    

Ζημίες προ φόρων -832 -1.186 -1.186 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις 245 238 238 

Προβλέψεις 
  

210 

Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων 140 182 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01.01.-31.12.2018 
 

Συγκριτικά Δημοσιευμένα 

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2018 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2017 

Πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων 

97 41 
 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 168 148 
 

Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές 
στα κέρδη ή τις ζημίες 

 
44 44 

Ζημίες από εκποίηση παγίων στοιχείων 5 
  

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 
λόγω συνταξιοδότησης 

-191 -167 
 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 632 769 769 

Χρηματοοικονομικά έσοδα -15 
  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 34 607 601 

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -154  642 642 

Μείωση απαιτήσεων 897 479 479 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 

-438 -99 -99 

Μείον: 
   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα 

-616 -790 -790 

Σύνολο εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

-29 908 908 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Εταιρία. 

3.11.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

της Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2018 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 

Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2018: 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος   

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2018 

Κύκλος Εργασιών  28.512   19.566   

Κόστος Πωληθέντων  -23.907   -15.570   

Μικτό Κέρδος 4.605   3.996   

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.078   -1.817   
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος   

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2018 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -3.459   -2.794   

Λοιπά έξοδα -16   -114   

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 616   513   

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21   15   

Χρηματοοικονομικά έξοδα -790   -632   

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω πτώχευσης -41   0   

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημιές 

-44   
0   

Ζημίες προ φόρων  -1.186   -832   

Φόρος εισοδήματος 43   -111   

Ζημίες μετά φόρων  -1.143   -943   

Κέρδη/(Ζημιές) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών  

14   
-3   

Φόροι εισοδήματος -4   1   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 10   -2   

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους  -1.133   -945   

Ζημιές ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) -0,1018 -0   

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) 11.233.200   11.233.200   

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) 11.233.200   11.233.200   

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

-373   
-215   

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων  

-135   
30   

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

3.11.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

Θέσης 

της Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2018 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν 31.12.2017 και 31.12.2018: 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης   

ποσά σε € χιλ.* 31.12.2017 31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  3.724   3.573   

Ασώματα πάγια στοιχεία  478   356   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 182   148   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   4.384   4.077   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
 

 

Αποθέματα  3.992   4.006   
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης   

ποσά σε € χιλ.* 31.12.2017 31.12.2018 

Εμπορικές Απαιτήσεις 7.548   6.627   

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 2.215   1.733   

Χρηματικά Διαθέσιμα  237   138   

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   13.992   12.505   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.376   16.581   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

Ίδια κεφάλαια  
 

 

Μετοχικό κεφάλαιο  8.200   8.200   

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.746   3.746   

Λοιπά αποθεματικά  11.152   11.152   

Ζημιές εις νέον  -13.675   -14.779   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  9.423   8.320   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 973   769   

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  273   258   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 192   302   

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  1.438   1.330   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

 

Προμηθευτές 3.272   2.610   

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 3.358   3.229   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 218   203   

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  30   30   

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 637   860   

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  7.515   6.932   

Σύνολο Υποχρεώσεων  8.953   8.261   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18.376   16.581   
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

3.11.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Ταμειακών Ροών της 

Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2018 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρίας για τις 

χρήσεις 2017 και 2018: 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών   

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

30.12.2017 
01.01.-

31.12.2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Ζημίες προ φόρων -1.186 -832 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 238 245 

Απομείωση αποθεμάτων 182 140 

Απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 41 97 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 148 168 
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Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στην 
εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες 

44 _ 

Ζημιές από εκποίηση παγίων στοιχείων _ 5 

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -167 -191 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 769 632 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   -15 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 607 34 

Αύξηση αποθεμάτων 642 -154 

Μείωση απαιτήσεων 479 897 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: -99 -438 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -790 -616 

Σύνολο (εκροών)/ εισροών (για)/ από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 908 -29 

Επενδυτικές Δραστηριότητες -192 -14 

Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων   

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων _ 29 

Τόκοι εισπραχθέντες 21 12 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής _ 250 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από/ (για) επενδυτικές δραστηριότητες (β) -171 277 

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες     

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων 11.429 10.462 

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων -12.141 -10.591 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -195 -219 

Σύνολο εκροών για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -907 -348 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + 
(β) + (γ) 

-170 -99 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 407 237 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 237 138 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 
 
 

3.11.4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων  της Εταιρίας για τις χρήσεις 2017 και 2018 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας 

για τις χρήσεις 2017 και 2018: 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ποσά σε € χιλ.* 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Διαφορά 
από 

έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Ζημίες εις 
νέον 

Σύνολο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
έναρξης 1 Ιανουαρίου 2017 

8.200 3.746 11.152 -12.542 10.556 

Ζημίες μετά από φόρους 
χρήσεως 

- - - -1.143 -1.143 

Λοιπά συγκεντρωτικά 
έσοδα/(έξοδα) χρήσεως 

- - - 10 10 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
λήξης 31 Δεκεμβρίου 2017 

8.200 3.746 11.152 -13.675 9.423 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018 

8.200 3.746 11.152 -13.675 9.423 

Επίδραση από αλλαγή 
λογιστικής πολιτικής (Δ.Π.Χ.Α. 
9) 

- - - -159 -159 

Αναπροσαρμοσμένο σύνολο 
ιδίων κεφαλαίων 1 
Ιανουαρίου 2018 

8.200 3.746 11.152 -13.834 9.264 

Ζημίες μετά από φόρους 
χρήσεως 

- - - -943 -943 

Λοιπά συγκεντρωτικά 
έσοδα/(έξοδα) χρήσεως 

- - - -2 -2 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
λήξης 31 Δεκεμβρίου 2018 

8.200 3.746 11.152 -14.779 8.320 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 
 

3.12 Πληροφορίες για τα κεφάλαια της Εταιρίας 

3.12.1 Πηγές Κεφαλαίων 
 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ανήλθε σε € 8.320 χιλ. την 31.12.2018 και € 

9.423 χιλ. την 31.12.2017.  

Βασική πηγή ρευστότητας της Εταιρίας αποτελούν οι λειτουργικές της δραστηριότητες. 

Πέραν αυτών, βασική πηγή χρηματοδότησης της Εταιρίας αποτελεί και ο τραπεζικός 

δανεισμός της. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε  € 4.201 χιλ. την 

31.12.2018 και € 4.549 χιλ. την 31.12.2017, εκ των οποίων € 769 χιλ. και € 973 χιλ. 

αντίστοιχα αφορούσαν σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για 

σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτου (sale & lease back). Το υπολειπόμενο 

ποσό αφορά σε βραχυπρόθεσμα δάνεια και βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η Εταιρία διατηρεί όριο χρηματοδότησης ποσού 

€ 3.500 χιλ., ενώ έχει προβεί και σε σύναψη συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων με 

αναγωγή με δύο πιστωτικά ιδρύματα. 

Αναφορικά με τις ταμειακές ροές της Εταιρίας, βλέπε κατωτέρω ενότητα 3.12.2 

«Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές της Εταιρίας» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

3.12.2 Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές της Εταιρίας 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι ταμειακές ροές της Εταιρίας: 

Επιλεγμένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών     

ποσά σε € χιλ.* 
01.01.-

31.12.2017 
01.01.-

31.12.2018 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από/ (για) λειτουργικές 
δραστηριότητες 

908 -29 

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες -171 277 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/ (για) χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

-907 -348 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεων 

-170 -99 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 407 237 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 237 138 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει 
Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες τη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν σε 

εκροές ποσού € 29 χιλ. οι οποίες προήλθαν κυρίως από ισόποση μείωση των εμπορικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς Προμηθευτές Εξωτερικού συνεπεία του μειωμένου 

κύκλου εργασιών καθώς και από τη μείωση χρεωστικών τόκων.  

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες τη χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε 

εισροές ποσού € 908 χιλ., το οποίο οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των 

αποθεμάτων (€ 642 χιλ.), στη μείωση των εμπορικών και λοιπών μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων (€ 1.080 χιλ.) καθώς και στην αύξηση των προβλέψεων (€ 210 χιλ.), οι οποίες 

μεταβολές αντιστάθμισαν τις ζημίες προ φόρων της χρήσης 2017.   

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες τη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν σε 
εισροές ύψους € 277 χιλ. κυρίως λόγω εξόφλησης υπολοίπου ποσού € 250 χιλ. από την 
ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως αποτέλεσμα της 
πώλησης της θυγατρικής εταιρία ΚΒ. IMPULS ΗΕΛΛΑΣ A.E. από την Εταιρία.  
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Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες τη χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε 
εκροές ύψους € 171 χιλ. κυρίως λόγω αγοράς ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων.  

Οι ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τη χρήση 2018 

διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους € 348 χιλ. λόγω εξόφλησης βραχυπρόθεσμων δανείων 

και της εξόφλησης της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση του ακινήτου της 

Εταιρίας.  

Οι ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τη χρήση 2017 

διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους € 907 χιλ. λόγω εξόφλησης βραχυπρόθεσμων δανείων 

που αφορούν factoring πελατών και αλληλόχρεο λογαριασμό επιταγών από πελάτες αλλά 

και λόγω εξόφλησης της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση του ακινήτου (sale 

and lease back).  

 

3.12.3 Περιορισμός στη χρήση κεφαλαίων  
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων, οι 

οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά κάποιο τρόπο άμεσο ή 

έμμεσο, τις δραστηριότητες της Εταιρίας.  

3.13 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

3.13.1 Συναλλαγές Με Συνδεδεμένα Μέρη από την 01.01.2019 έως την 

31.03.2019  
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα 

μέρη, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις 

διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ 24), κατά την περίοδο 01.01.2019-31.03.2019, 

εκτός αυτών που παρατίθενται ακολούθως, σύμφωνα με την Ενότητα 19 του 

Παραρτήματος XXV του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

όπως ισχύει. Επίσης, δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν 

συναφθεί με όρους αγοράς. 

Η Εταιρία αγοράζει εμπορεύματα, λαμβάνει υπηρεσίες και αντίστοιχα παρέχει υπηρεσίες 
και πουλά εμπορεύματα κατά την συνήθη δραστηριότητά της σε ορισμένες εταιρίες που 
θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη και αφορούν εταιρίες στις οποίες  ο κύριος μέτοχος κ. 
Δημήτρης Κοντομηνάς, κατέχει συμμετοχή με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μέσω άλλων 
εταιριών στις οποίες έχει τον έλεγχο.  

Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 

01.01.-31.03.2019 αναφέρονται κατωτέρω: 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
(ποσά σε € χιλ.)* 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές από 
συνδεδεμένα μέρη 

Ποσά που οφείλουν 
τα συνδεδεμένα 

Ποσά που 
οφείλονται στα 
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01.01.-31.03.2019 01.01.-31.03.2019 μέρη συνδεδεμένα μέρη 

22 62 1.395 413 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη επεξεργασμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρίες κατά την 31η 

Μαρτίου 2019 αναλύονται ως εξής:  

 Υπόλοιπο με την εταιρία ΚΒ. ΙMPULS HELLAS A.E., αφορά ποσό δανείου που έχει 

δοθεί από την Εταιρία βάσει σύμβασης ύψους € 571 χιλ. με επιτόκιο 2,15%. Για το 

εν λόγω δάνειο: 

 Σύμφωνα με την από 14.08.2015 σύμβαση πώλησης της ΚΒ. ΙMPULS 

HELLAS A.E υπάρχει προσωπική εγγύηση αποπληρωμής του από κ. 

Δημήτριο Κοντομηνά.  

 Υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά σύμφωνα με τα οποία ανανεώνεται η 

διάρκεια αποπληρωμής του  μέχρι την 20.11.2019.  

 Οι τόκοι του δανείου εξυπηρετούνται. 

 Ποσό ύψους € 274 χιλ. αφορά σε  αξία προαγοράς διαφημιστικού χρόνου, βάσει 

σύμβασης με την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. Αναφορικά με την 

προαγορά διαφημιστικού χρόνου σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αρχική 

σύμβαση της 02.01.2015 με την ως άνω εταιρία προβλεπόταν προκαταβολή για 

διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Eταιρίας και ανανέωσή της ανά διετία 

βάσει εναπομένοντος υπολοίπου. Το προαναφερθέν ποσό € 274 χιλ. προέρχεται 

από μη αναλωθέν ποσό € 95 χιλ. από το έτος 2016 και το υπόλοιπο ποσό € 179 χιλ. 

από το έτος 2017. Στις 31.10.2018 ανανεώθηκε η σχετική σύμβαση  και  εκτιμάται 

ότι οι σχετικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν από το εν λόγω συνδεδεμένο μέρος 

μέχρι την 31.12.2020, άλλως το μη χρησιμοποιηθέν ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη 

της σύμβασης. Ποσό ύψους € 29 χιλ. αφορά αγορές εμπορευμάτων . 

 Ποσό ύψους € 10 χιλ. από την ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε ''989'', βάσει σύμβασης, 

αφορά προκαταβολή για αγορά διαφημιστικού χρόνου. 

 Ποσό ύψους € 100 χιλ. αφορά σε  αξία προαγοράς διαφημιστικού χρόνου, βάσει 

σύμβασης με την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS.  Αναφορικά με την προαγορά 

διαφημιστικού χρόνου σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αρχική σύμβαση της 

01.04.2016 με την ως άνω εταιρία προβλεπόταν προκαταβολή για διαφημιστική 

προβολή των προϊόντων της Eταιρίας και ανανέωσή της βάσει εναπομένοντος 

υπολοίπου. Το προαναφερθέν ποσό € 100 χιλ. προέρχεται από μη αναλωθέν του 

έτους 2016. Στις 31.12.2018 ανανεώθηκε η σχετική σύμβαση  και  εκτιμάται ότι οι 

σχετικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν από το εν λόγω συνδεδεμένο μέρος μέχρι την 

31.03.2020, άλλως το μη χρησιμοποιηθέν ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη της 

σύμβασης. Ποσό ύψους € 19 χιλ. αφορά αγορές εμπορευμάτων. 

 Ποσό ύψους € 195 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρία Cosmoline 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε., η οποία αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια 

μίσθωσης χώρου κ.ά. Μέρος του εν λόγω ποσού  διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες 
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δόσεις σύμφωνα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της 

προαναφερθείσας εταιρίας με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Μέχρι 

την 31.03.2019 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ποσό € 55 χιλ. και έχει διενεργηθεί 

σχετική πρόβλεψη απομείωσης την 31.12.2018 ποσού € 47 χιλ. 

 Ποσό ύψους € 33 χιλ. αφορά απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρία CPCS 

TECHNOLOGIES L.T.D ,για ενοίκια από μίσθωση χώρου γραφείων. 

 Ποσό ύψους € 350 χιλ. αφορά την είσπραξη από την Eταιρία την 30.08.2018, 

έντοκου δανείου από τον μέτοχο ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε., βάση συμβατικής 

υποχρέωσης λήξεως την 30.06.2019 και επιτόκιο 4,75%.  

 
Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι πέραν της 31.03.2019 και μέχρι την 

ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές 

συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτές ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του 

σχετικού Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24) εκτός από ποσό ύψους € 350 χιλ. το οποίο αφορά την 

είσπραξη από την Eταιρία την 23.05.2019 έντοκου δανείου από τον μέτοχο ΑΜΟΙΡΙΔΗ – 

ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε., βάση συμβατικής υποχρέωσης λήξεως την 30.09.2019 και επιτόκιο 4,75%.  

Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας κατά την περίοδο 

01.01 – 31.03.2019 αναλύονται κατωτέρω ως εξής:  

(ποσά σε € χιλ.)* 01.01 – 31.03.2019 

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 11 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών 
Στελεχών 

144 

Σύνολο 155 
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη επεξεργασμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα μέλη Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών 

της κατά την 31.03.2019 ανήλθαν σε € 0 χιλ. και € 6 χιλ. αντίστοιχα.  

3.14 Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρίας

  
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντικά αλλαγή στη 

χρηματοοικονομική ή την εμπορική θέση της Εταιρίας από την 31.12.2018 έως την 

ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, με εξαίρεση τα ακόλουθα: 

 Την παρούσα Αύξηση που αποφάσισε η από 27.05.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της Εταιρίας. 

 Την είσπραξη ποσού ύψους € 350 χιλ. από την Eταιρία την 23.05.2019 το οποίο 

αφορά σε έντοκο δάνειο από τον μέτοχο ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε. προς την 

Εταιρία, βάση συμβατικής υποχρέωσης λήξεως την 30.09.2019 και επιτόκιο 4,75%. 
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3.15  Μερισματική Πολιτική 
 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Νόμου, η διάθεση των καθαρών 

κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων 

που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, 

 Προηγείται διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού 

αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται 

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.  Σύμφωνα με το Νόμο η 

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο 

τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 

 Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.   

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.  

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή και το αργότερο σε επτά εργάσιμες ημέρες από 

την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος. Κατά την Τακτική Γενική 

Συνέλευση ορίζονται οι ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων, η 

ημερομηνία καταβολής και ο τρόπος πληρωμής του μερίσματος. Η πληροφόρηση αυτή 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, ενώ 

ταυτόχρονα ανακοινώνεται και στον τύπο. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μέσω 

πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής της Εταιρίας (η «Πληρώτρια Τράπεζα»). Στην 

Πληρώτρια Τράπεζα καταβάλλεται το σύνολο του καταβλητέου μερίσματος το οποίο 

διανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η Εταιρεία Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Α.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 

Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία, αφ’ ότου κατέστησαν απαιτητά, 

παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 

Σύμφωνα με το Νόμο, το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται στους μετόχους μιας ανώνυμης 

εταιρίας δεν μπορεί να υπολείπεται του 35% των καθαρών  κερδών της μετά την αφαίρεση 

της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών 

κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιηθέντα 

κέρδη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, ήτοι όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), μπορεί να 

μειωθεί το ως άνω ποσοστό όχι όμως κάτω του 10%. Μη διανομή του ελάχιστου 

μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ανωτέρω 

αυξημένη απαρτία και με πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση 

κεφαλαίου.   Επίσης  με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ήτοι όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου) δύναται τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να 
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κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν  σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών 

υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. Περαιτέρω με την ανωτέρω απαρτία και 

πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστό μέρισμα να 

χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών εισηγμένων σε 

ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητα της η Εταιρία, εφόσον 

είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρηση της ίσης μεταχείρισης των 

μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο 

αποτίμησης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο. Τέλος, μπορεί να 

καταβληθεί προμέρισμα εφόσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες 

προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, οι εν λόγω οικονομικές 

καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό 

που καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων 

της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται 

από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία 

επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο (α) 

κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν 

αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων 

χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό 

αποθεματικών σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Νόμο.  

Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2017, η Εταιρία δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της 

λόγω του γεγονότος ότι ήταν ζημιογόνα και για την οποία ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 

44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920.  Για τη 

χρήση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση την 02.09.2019, τη μη διανομή μερίσματος. 

3.16 Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά 

Στελέχη  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους 

που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, τα διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά της όργανα και 

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, καθώς και ο 

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. 
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3.16.1 Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος Καταστατικού, η Εταιρία διοικείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας (ο  «Κώδικας») προσδιορίζει περαιτέρω ότι το εύρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα σε πέντε (5) έως επτά (7) 

μέλη, καθώς το μέγεθος και η εν γένει οργάνωση της Εταιρίας δικαιολογούν ευέλικτες 

δομές διοίκησης και δεν επιβάλλουν την ύπαρξη πολυπληθούς Συμβουλίου. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 

μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων μη μετόχων, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται 

αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η 

οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορούν να επανεκλεγούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη 
εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών. Βάσει σχετικής διάταξης του άρθρου 22 του Καταστατικού της 
Εταιρίας, αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, 
εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της 
θητείας που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως 
επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα 
της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον 
Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να 
εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο 
σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί συν ένας από τους 
συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι 
μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που 
αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του ισχύοντος 
Καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 με 5ετη θητεία και λήξη την 
10.09.2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Μέλους 
1 Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 

2 Ηλίας Γεωργαντάς του Θεοδώρου Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 

3 Ιωάννης Χαλδούπης του Λεωνίδα Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

4 Κωνσταντίνος Αμοιρίδης του Παναγιώτη Μη εκτελεστικό μέλος 

5 Γεώργιος Βασιλάκος του Κωνσταντίνου Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Μέλους 
6 Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνα Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 

Πηγή: Εταιρία. 

 
Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, οι κ.κ. Γεώργιος Βασιλάκος του 
Κωνσταντίνου και Διαλετής Στέφανος του Σπυρίδωνα εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη 
Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 
 
Τα μέλη με εκτελεστικές δραστηριότητες ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης 
της Εταιρίας, ενώ τα μη εκτελεστικά προάγουν τα εταιρικά ζητήματα, συμμετέχουν σε 
τυχόν συμβούλια και επιτροπές και είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένα με την προάσπιση των 
αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. είναι Αφροδίτης 24, Ελληνικό.  
 
Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 
 
Το Δ.Σ. οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων και υπέχει 
υποχρέωση πίστης έναντι αυτών. Το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στην 
Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από τον Νόμο, είτε 
από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Το Δ.Σ. είναι 
αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση – διαχείριση και 
εκπροσώπηση – της Εταιρίας εντός των ορίων του Καταστατικού, του Νόμου και με την 
εξαίρεση των θεμάτων επί των οποίων σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Το Δ.Σ. πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και διευθύνει τις εταιρικές 
υποθέσεις προς όφελος της Εταιρίας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση 
ακολουθεί την εταιρική στρατηγική. Πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των 
αλλοδαπών μετόχων. 
 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, 
των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρίας, όπως είναι οι πελάτες, οι 
πιστωτές, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και κάθε άλλη ομάδα προσώπων που 
επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρίας. 
 
Οι κύριες αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνουν: 
 
α) την κατάρτιση της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας. 
 
β) παράλληλα με την κατάρτιση της στρατηγικής το Δ.Σ. καταρτίζει τις συγκεκριμένες 
πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες (π.χ. οικονομική, επιχειρησιακή, εμπορική πολιτική, 
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πολιτική προσλήψεων, διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, εξαγορών, κλπ), μέσω της 
εφαρμογής των οποίων θα υλοποιηθεί η στρατηγική και θα πραγματωθεί ο εταιρικός 
σκοπός. 
 
γ) την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη 
λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 
 
δ) την επιλογή, πρόσληψη και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής 
ηγεσίας της Εταιρίας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής. 
 
ε) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης 
(management) και την επίτευξη εκ μέρους της εφαρμογής της στρατηγικής και των 
πολιτικών της Εταιρίας και των αποτελεσμάτων που αυτή έχει επιτύχει, όπως 
αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας, στη θέση της στην αγορά, την 
ικανοποίηση των πελατών, κλπ. 
 
στ) την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τις οικονομικές δυνατότητες 
και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας και των μετόχων της. 
 
ζ) τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της 
Εταιρίας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και 
πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
 
η) την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων 
μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των 
κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να 
διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του Δ.Σ.), καθώς και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων, για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. θα πρέπει να 
υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την 
προστασία των εταιρικών συμφερόντων. 
 
θ) τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της 
Εταιρίας. 
 
ι) την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη. 
 
ια) τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρίας που 
διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά 
της Εταιρίας. 
 
ιβ) Το Δ.Σ. λογοδοτεί προς τους μετόχους της Εταιρίας με τη σχετική έκθεση διαχείρισης 
που υποβάλει κατ’ έτος προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής. 
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ιγ) Ζητήματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά 
στελέχη της Εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των 
αμοιβών της Εταιρίας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Οι ρόλοι, τόσο του Δ.Σ. όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με 
σαφήνεια στο Καταστατικό της Εταιρίας, στον εσωτερικό κανονισμό ή άλλα εσωτερικά 
έγγραφα της Εταιρίας. 
 
Βάσει σχετικής διάταξης του άρθρου 20 παρ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρίας το Δ.Σ. 
μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την άσκηση του συνόλου ή 
ορισμένων από τις παραπάνω εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή 
τρίτους. 
 
Το Δ.Σ. δύναται να συστήσει επιτροπές που στηρίζουν την προετοιμασία των αποφάσεών 
του και διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων 
συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, 
Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της. 
 
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 
παρατίθενται κατωτέρω: 
 
Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη - Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και σπούδασε με υποτροφία στο Αμερικανικό 
Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Το 1963 ίδρυσε στην Ελλάδα την ALICO & αργότερα 
δημιούργησε την INTERAMERICAN, την πρώτη εταιρία αμιγώς ασφαλειών Ζωής στην 
Ελλάδα. Μετά το 2001, οπότε η INTERAMERICAN σύναψε στρατηγική συνεργασία με τον 
ασφαλιστικό Όμιλο EUREKO, ο Δημήτρης Κοντομηνάς παρέμεινε ως Πρόεδρος στην εταιρία 
και αποχώρησε έπειτα από 4 χρόνια. Εν τω μεταξύ δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον 
τραπεζικό τομέα, όπου – μεταξύ άλλων- το 1987 συνεργάσθηκε με τον γαλλικό 
ασφαλιστικό όμιλο U.A.P, δημιουργώντας την τράπεζα INTERBANK και το 1999 σε 
συνεργασία με τον τραπεζικό όμιλο της Πορτογαλίας BCP, ίδρυσε την τράπεζα Nova Bank 
(κατόπιν Millennium Bank). Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία & τίτλους από τα οποία 
ξεχωρίζει η διάκρισή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με τίτλο 
τιμής, η ανακήρυξή του σε Μεγάλο Ευεργέτη της Γεροντικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος 
του Οικουμενικού Θρόνου, το παράσημο “Comendo do Infante dom Henrique” της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας, για τις επιτυχείς επενδύσεις του στην Πορτογαλία κ.α. Σήμερα 
ο όμιλος επιχειρήσεών του λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της εταιρίας συμμετοχών 
ΔΕΜΚΟ ΑΕ και αναπτύσσεται σε ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δράσεων, στην αιχμή των 
εξελίξεων της ελληνικής & διεθνούς οικονομίας. Οι δραστηριότητες της ΔΕΜΚΟ - η οποία 
συστήθηκε το 1969 - περιλαμβάνουν: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες & 
Σύγχρονη Τεχνολογία, Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας, Υπηρεσίες Εστίασης & 
Ψυχαγωγίας, Κινηματογραφικές επιχειρήσεις, οινοποιητικές επιχειρήσεις κ.α. 
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Ηλίας Γεωργαντάς του Θεοδώρου - Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και είναι πτυχιούχος (Bachelor of Arts) in Economics, 
University of California, Los Angeles (U.C.L.A.) και κάτοχος Master in International 
Management (MIM/MBA), Thunderbird, Phoenix, Arizona, USA. Από τον Ιούνιο 2018 είναι 
Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου DEMCO. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε αρκετές 
εταιρίες (Real Estate του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, στη Global Finance, στη Hellenic Land 
Int’l, στη Stabilton, κ.α.)  στο κλάδο του real estate, σε θέσεις χρηματοοικονομικού και 
Γενικού Διευθυντή, καθώς και στην ασφαλιστική εταιρία (INTERAMERICAN) ως Financial 
Controller & Human Resources Director. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα 
και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο το real estate, το corporate tax, 
τα IFRS, το corporate governance, το HR management, κ.α. Είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου και 
μιλάει άπταιστα Αγγλικά. 
 
Ιωάννης Χαλδούπης του Λεωνίδα - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 
 
Κατέχει Δίπλωμα in Sales and Marketing Management και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 
και εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σε θέματα πωλήσεων, 
μάρκετινγκ, κ.α. Από τον Απρίλιο 2016 μέχρι και τον Αύγουστο 2018 κατείχε τη θέση του 
εμπορικού διευθυντή (Office Systems Business unit Director) στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. και τον 
Σεπτέμβριο 2018 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Έχει 
πολυετή εργασιακή εμπειρία στο sales and marketing management, έχει διατελέσει 
στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο από τη θέση του εμπορικού διευθυντή, του 
διευθυντή marketing, όσο και του διευθύνοντος συμβούλου. Διαθέτει βαθιά γνώση 
θεμάτων στρατηγικής στους τομείς sales, marketing και Business Unit Management, καθώς 
και των διαδικασιών λειτουργίας και αποφάσεων σε σύνθετους οργανισμούς με 
πολυσχιδείς δραστηριότητες.  
 
Κωνσταντίνος Αμοιρίδης του Παναγιώτη - μη εκτελεστικό μέλος 
 
Ο  Κωνσταντίνος Αμοιρίδης γεννήθηκε το έτος 1955 στην Θεσσαλονίκη.  Μετά την 
αποφοίτηση του από το  Λύκειο  συνέχισε τις σπουδές του στην Ανωτέρα  Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων των Κέντρων Ανωτέρας  Τεχνικής  και Επαγγελματικής  
Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). Το έτος 1986 ίδρυσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την εμπορία 
συστημάτων συναγερμού και ηχοσυνόλων αυτοκινήτου. Το έτος 1988 ίδρυσε την εταιρία 
«ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.» με κύριο αντικείμενο, αρχικά, την εμπορία κλιματιστικών 
συσκευών και στην συνέχεια τηλεοράσεων, ψυγείων , πλυντηρίων, μικροσυσκευών και 
λοιπών συναφών ειδών και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Το έτος 2002 
αποχώρησε από την ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ ο Κωνσταντίνος Σαββίδης , επίσης ιδρυτικό 
μέλος αυτής πλην όμως δεν τροποποιήθηκε  η εταιρική επωνυμία. Το έτος 2007 ίδρυσε την 
εταιρία με την επωνυμία ««ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην 
οποία συμμετέχει αυτός και μέλη της οικογενείας του. Η ετερόρρυθμη αυτή εταιρία από το 
έτος 2013 έχει ως κύριο αντικείμενο την εμπορία  ειδών και συσκευών θέρμανσης, 
κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης και θέρμανσης, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και 
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ηλεκτρικού εξοπλισμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και πήρε τμήμα της 
εμπορικής δραστηριότητας της «ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.» 
 
Γεώργιος Βασιλάκος του Κωνσταντίνου - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1962 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΑΣΟΕΕ)-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, από το οποίο αποφοίτησε το 1986. Απέκτησε 
επαγγελματική εμπειρία στις επιχειρήσεις HELLENIC LINES LTD, P.M.NOMIKOS LTD, AEGEUS 
SHIPPING LTD, INTERSOFT AE και INTERTECH AE (η ίδια η Εταιρία) στην οποία διετέλεσε 
Οικονομικός Διευθυντής επί σειρά ετών. 
 
 
Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνα - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε Γενική Βιολογία (Biologia Generale) στο 
Universita degli studi di Sassari (1979-1984). Επίσης σπούδασε Computer Science, 
Informatiques στο Universita degli studi di Roma (1984-1985) και System Programming, 
System Analysis στο ΕΛΚΕΠΑ (1986-1987). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε sales 
techniques, local area networks, multimedia, κ.α. Έχει πολυετή εμπειρία ως Managing 
Director, Retail Operations Manager, Director στην Εταιρία MEDIA – SATURN S.A., στην 
εταιρία ERICSSON HELLAS SA ως sales supervisor, sales manager, indirect channel 
commercial manager και ERICSSON AUSTRIA ως Country manager για την Ελλάδα σε 
Enterprise products, καθώς και στην AMSTRAD HELLAS SA ως key account & sales manager. 
Μιλάει Αγγλικά (fluent), Ιταλικά (fluent), Γαλλικά (good) και Σουηδικά (Elementary good). 
 

3.16.2 Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Εταιρία συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές του άρθρου 44 του Ν.4449/2017  έχει 
εκλέξει Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από δύο (2) μέλη, τα οποία δεν 
αποτελούν μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Κατά δήλωση 
της Εταιρίας, άπαντα τα μέλη,  πληρούν, κατά την ημερομηνία εκλογής τους έως και την 
ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, καθώς και με τις λοιπές 
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει 
εκλεγεί και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 03.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με την κάτωθι σύνθεση και με διάρκεια θητείας έως 
09.09.2023:  
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Μιχαήλ Ζερβογιαννάκης του Νικολάου Πρόεδρος* 

2 Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου Μέλος* 

3  Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνα Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
Πηγή: Εταιρία. 
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* Κατά δήλωση της Εταιρίας, άπαντα τα μέλη,  πληρούν, κατά την ημερομηνία εκλογής τους έως και την ημερομηνία του 
Ενημερωτικού Δελτίου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν.3016/2002, καθώς και με τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι καταρτισμένα και διαθέτουν οικονομικές και 
διοικητικές γνώσεις, ενώ τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας 
διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, όπως απαιτείται και από τις διατάξεις 
του άρθρου 44, παρ. 1, το τελευταίο εδάφιο του Ν. 4449/2017, ώστε να είναι σε θέση η 
Επιτροπή Ελέγχου να εκπληρώσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που σχετίζονται με την παρ. 
3, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 
Συγκεκριμένα, κατά δήλωση της Εταιρίας, την απαραίτητη γνώση στην ελεγκτική και 
λογιστική, καθώς και επαρκή στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία καλύπτουν, κατά 
την ημερομηνία εκλογής του έως και την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου οι κ.κ 
Ζερβογιαννάκης Μιχαήλ και Ροζάκης Γεώργιος ενώ  ο κ. Διαλετής Στέφανος έχει επαρκή 
γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία και τα βιογραφικά των οποίων 
παρατίθεται παρακάτω μαζί με τα βιογραφικά των υπολοίπων μελών της Επιτροπής 
Ελέγχου. 
 
Μιχαήλ Ζερβογιαννάκης του Νικολάου – Πρόεδρος  
 
Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Λογιστική 
και τα Χρηματοοικονομικά από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (Deree College) και 
υποψήφιος για την απόκτηση του διπλώματος ACCA (Association of certified Chartered 
Accountants) έχοντας ολοκληρώσει με εξετάσεις τις 11 από τις 14 ενότητες. Επίσης, κατέχει 
δίπλωμα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από το Association of 
International Accountants (AIA). Έχει εργαστεί ως Assurance services manager στην Ernst & 
Young, ως group financial controller στην Τεχνική Ολυμπιακή, ως finance manager στην 
McCann Erickson Advertising S.A./Universal Media S.A., καθώς και ως finance leader & 
project manager στην General Electric. Από το Μάρτιο 2013 μέχρι σήμερα είναι managing 
partner και co-founder της HBPO PC Consultants και από τον Απρίλιο 2014 μέχρι σήμερα 
είναι Vice President της HEIDELBERG HELLAS S.A. 
 
Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου – Μέλος  
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, το 1983 τελείωσε την Ανωτέρα Σχολή Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού και το 1993 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνση Οικονομικής των 
Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε το 1991 ως υπάλληλος λογιστηρίου και στη συνέχεια εργάστηκε ως 
προϊστάμενος λογιστηρίου σε εμπορικές και μεταποιητικές εταιρίες. Το 1999 μεταπήδησε 
στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  και από το έτος 2014 είναι επικεφαλής 
εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων η οποία ασχολείται πρωτίστως με φορολογικά θέματα 
εταιριών, αναδιοργάνωση των συστημάτων εσωτερικού τους ελέγχου και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διοίκηση τους. Αναφορικά με το βιογραφικό του κ. 
Διαλετή Στέφανου, βλέπε ανωτέρω ενότητα 3.16.1 «Διοικητικό Συμβούλιο» του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
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Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

 

- η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της 
αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, 

- η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση 
της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, 

- η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

- η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και 
διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων 
υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, 

- η εξέταση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρίας με 
πρόσωπα που συνδέονται με αυτή και, σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας 
σύγκρουσης συμφερόντων, η υποβολή σχετικής αναφοράς προς το Δ.Σ., 

- Η πρόταση στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 
γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο και τουλάχιστον δύο 
φορές ανά χρήση. Είναι δυνατή η συνεδρίαση της επιτροπής με τηλεδιάσκεψη ή με κλήση 
συνδιάσκεψης. 

 

3.16.3 Βιογραφικά σημειώματα μελών Διαχειριστικών, Εποπτικών Οργάνων και 

Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών  
 

Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των διαχειριστικών, εποπτικών 

οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, ήτοι του Γενικού Διευθυντή, του 

Οικονομικού Διευθυντή, καθώς και του Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Ευάγγελος Ιωάννου– Γενικός Διευθυντής  
 
Γεννήθηκε στην Σκόπελο το 1959 και είναι έγγαμος, πατέρας δυο κοριτσιών. Σπούδασε 

οικονομικά (κατεύθυνση: οικονομικής των επιχειρήσεων ) στο ΑΠΘ   και μετά  την 

στρατιωτική του θητεία σαν έφεδρος αξιωματικός στην Αεροπορία, έκανε το μεταπτυχιακό 

του στο University of Kent στην Αγγλία ( MΑ in Management). Το 1986 ξεκίνησε την 

καριέρα του στον τραπεζικό κλάδο από την τότε Τράπεζα Εργασίας, στην συνέχεια – για 

τρία περίπου χρόνια - στην Εγνατία Τράπεζα και από το 2000 υπήρξε υψηλόβαθμο 

διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Πειραιώς . Αποχώρησε  την 31/12/2017 , όντας την 

τελευταία 5ετια Βοηθός και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των επιχειρηματικών 

κέντρων Βορείου Ελλάδος . Από τον 1/2018 ανήκει στο δυναμικό της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. σαν 

Γενικός Διευθυντής. 
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Δημήτριος Τρικκαλιώτης – Οικονομικός Διευθυντής  
 
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1954 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του 

Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Οικονομικό τομέα  την οποία 

απέκτησε μέσα από εταιρίες  του Ασφαλιστικού κλάδου , του κλάδου υγείας  και του 

κλάδου μέσων ενημέρωσης,  τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Από τον Μάρτιο 2013 είναι 

Οικονομικός Διευθυντής στην INTERTECH AE. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος (ΟΕΕ)    

 
Δέσποινα Τσιαούση  – Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου  

Η  κα Δέσποινα Τσιαούση είναι πτυχιούχος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και κάτοχος ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business 

School. Επίσης, κατέχει δίπλωμα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(IFRS) από το Association of International Accountants (AIA). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο 

τομέα των οικονομικών υπηρεσιών και ελέγχου. Είναι μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) και από τον Ιανουάριο 2015 είναι εσωτερικός ελεγκτής στην 

Εταιρία. 

 

3.16.4 Εταιρική Διακυβέρνηση 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι η Εταιρία έχει υιοθετήσει και 

συμμορφώνεται πλήρως με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής 

διακυβέρνησης που ισχύει στην Ελλάδα και στο βαθμό που αυτό είναι εφαρμόσιμο με 

βάση το μέγεθος και την οργάνωση της Εταιρίας. Ειδικότερα, η Εταιρία υιοθετεί και 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις  του Νόμου, του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής 

διακυβέρνησης,  του Ν. 4449/2017 (άρθρο 44, περί επιτροπή ελέγχου), της υπ’ αριθμ. 

Εγκυκλίου με πρωτόκολλο 1302/28.04.2017 της Ε.Κ περί εφαρμογής του άρθρου 44 του 

Ν.4449/2017.) , της  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

5/204/14.11.2000 (περί εσωτερικού ελέγχου, υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων και 

εξυπηρέτησης μετόχων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η Εταιρία υλοποίησε  την από 31.08.2016 απόφαση του Δ.Σ. και διαμόρφωσε το δικό της 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας»), ώστε το σύνολο των κανόνων και 
πρακτικών λειτουργίας της Εταιρίας να προσαρμοσθεί στο νέο νομοθετικό και πραγματικό 
περιβάλλον αλλά και την δραστική αλλαγή του εθνικού και διεθνούς επιχειρηματικού 
γίγνεσθαι. Ο παρών Κώδικας ολοκληρώθηκε και εφαρμόστηκε από τον Δεκέμβριο του 2017 
και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση 
https://www.intertech.gr/investors/kodikas-etairikis-diakybernisis. Η Εταιρία δεν 
ακολουθεί άλλες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εκτός από αυτές που περιγράφονται 
αναλυτικά στον Κώδικα που εφαρμόζει.  
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Επίσης, η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας της και τον Κώδικα που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει. Με την από 

31.08.2016 απόφασή του, το Δ.Σ. της Εταιρίας αποφάσισε την επικαιροποίηση του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017 

και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2018 με την από 03.01.2018 απόφαση του 

Δ.Σ. της Εταιρίας. 

Ο Κώδικας έχει βασιστεί ως προς τη δομή, τη διάρθρωση και το περιεχόμενο του στον 

Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρίες, που έχει 

εκδοθεί με κοινή πρωτοβουλία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και του ΣΕΒ και έχει 

υιοθετήσει και ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του και τις πρακτικές που 

προτείνει. Υπάρχουν ωστόσο μια σειρά διατάξεων του Κώδικα που αποκλίνουν από τις 

διατάξεις και τις πρακτικές του ΕΚΕΔ, γεγονός που οφείλεται στα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τις υφιστάμενες δομές της Εταιρίας, λόγω των οποίων 

κρίνεται σκοπιμότερη μια διαφορετική ρύθμιση που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες 

συνθήκες της εταιρίας, χωρίς να θίγεται η διαφάνεια εντός της Εταιρίας και η προστασία 

των μετόχων.  

Πάντως, στις περιπτώσεις όπου τυχόν ο Κώδικας δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία ως προς τις 

ακολουθούμενες πολιτικές και πρακτικές εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του 

Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρίες, που έχει 

εκδοθεί με κοινή πρωτοβουλία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και του ΣΕΒ. Ο Κώδικας 

αποτελεί μέρος του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας και αποτελεί το 

πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο βασίζεται η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Εταιρίας, η οποία  σύμφωνα με το άρθρο 152 του Νόμου αποτελεί ειδικό τμήμα της 

ετήσιας διαχείρισης του Δ.Σ. Ο Κώδικας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και 

ελέγχεται η Εταιρία, τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της και τους μηχανισμούς 

ελέγχου που διασφαλίζουν την προστασία των μετόχων της και την πληροφόρηση των 

ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών.  

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρία έχει συστήσει 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και 

διαδικασιών και καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρίας, συντελώντας 

στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της. 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, 

καθηκόντων, συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, τα οποία τίθενται 

σε εφαρμογή από το ΔΣ, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό. 

Περιλαμβανομένου του νομικού τμήματος, της μονάδας   Εσωτερικού Ελέγχου και της 

Επιτροπής Ελέγχου, στόχος τους είναι η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και 

αποτελεσματικότητας του συστήματος. 
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Τα μέρη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζονται μεταξύ τους, με τη Διοίκηση, το 

Δ.Σ. και τους εξωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη λειτουργία της 

Εταιρίας. Ειδικότερα: 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου  

Το Δ.Σ συστήνει την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία είναι ανεξάρτητη 

από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες και τα απασχολούμενα σε αυτήν άτομα είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και έχει πρόσβαση σε κάθε 

έγγραφο, υπηρεσία, στοιχείο ή εργαζόμενο της Εταιρίας. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας και τις εποπτικές αρχές, το δε Δ.Σ. 

και η διοίκηση της Εταιρίας οφείλουν να της παρέχουν όλα τα απαραίτητα μέσα και 

πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της αποστολής της. Ειδικότερα, η 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας για 

την υλοποίηση του έργου της, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές 

και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο τις ενέργειες παρακολούθησης και ελέγχου που 

ασκούνται από τις εποπτικές αρχές. Το Δ.Σ. με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου 

,οφείλει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της 

πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρίας, να διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, όπου αυτές 

επιβάλλονται, να εποπτεύει την τήρηση του Κώδικα και εν γένει των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης εκ μέρους της Εταιρίας. 

Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας είναι η κ. Δέσποινα Τσιαούση το 

βιογραφικό της οποίας παρατίθεται στην ενότητα 3.16.3 «Βιογραφικά σημειώματα μελών 

Διαχειριστικών, Εποπτικών Οργάνων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών» του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου. 

Αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου βλέπε ενότητα 3.16.2 «Επιτροπή Ελέγχου» του 

παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της έγκαιρης 

ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών για κάθε γεγονός που 

αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της. 

Οι λειτουργίες του σχετίζονται με τις ανακοινώσεις της Εταιρίας όπως αυτές περιγράφονται 

στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. 5/204/14-11-2000 - Κανόνες 

Συμπεριφοράς των Εισηγμένων Εταιριών στο Χ.Α. - και περιλαμβάνουν: 

 γνωστοποιήσεις στο επενδυτικό κοινό η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, 

 επιβεβαίωση ή διάψευση πληροφοριών ή φημών που αφορούν την Εταιρία, και 



  
  
 

91 
 
 

 γνωστοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και την Ε.Κ. η οποία 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των 

εποπτικών αρχών. 

Υπεύθυνος του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι η κ. Τσοτάκη Θεοδώρα. Το 

βιογραφικό της παρατίθεται κατωτέρω: 

Τσοτάκη Θεοδώρα  

Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1966 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(ΑΣΟΕΕ)-Τμήμα Οικονομικό και αποφοίτησε το 1990. Διαθέτει  εμπειρία στο τομέα των 

Οικονομικών , διατελεί χρέη Προϊσταμένης Λογιστηρίου στην εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ και είναι 

μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου  Ελλάδος. 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της έγκαιρης και ισότιμης 

πληροφόρησης των μετόχων καθώς και η εξυπηρέτηση τους σχετικά με την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους.  

Οι λειτουργίες σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρίας σχετικά με την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και 
ειδικότερα όπως περιγράφονται  στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. 
5/204/14-11-2000, αριθ. 13 - Κανόνες Συμπεριφοράς των Εισηγμένων Εταιριών στο Χ.Α. - 
και περιλαμβάνουν: 

 την παρακολούθηση και τον έλεγχο του μετοχολογίου, η οποία αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται η Εταιρία για τους μετόχους της, και 

την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις, η οποία αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάθεση όλων των εντύπων, οικονομικών 

καταστάσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο μέτοχο πριν από κάθε γενική συνέλευση. 

Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι ο κ. Γραμματίκογλου Γρηγόρης. Το 

βιογραφικό του παρατίθεται κατωτέρω: 

Γραμματίκογλου Γρηγόρης  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και Σπούδασε στο Solent University του Southampton του 

Ηνωμένου Βασιλείου και αποφοίτησε το 1999. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA 

από το Leicester Univeristy. Έχει πιστοποίηση ITIL v3 και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 

για ISO 27001 Practice & Application , ISO 9001 Practice & Application, Development και 

System Design.   Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε προγραμματισμό, ανάλυση & σχεδίαση 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 



  
  
 

92 
 
 

3.16.5 Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων, 

καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών 

Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη της Εταιρίας, δήλωσαν τα εξής: 

1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους 

στην Εταιρία και όσων συνδέονται με την ιδιότητα του εταίρου και με συμμετοχές σε 

διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές 

δραστηριότητες που να είναι σημαντικές για την Εταιρία. 

2. Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών αυτής. 

3. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν συμμετέχουν σε 

διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή είναι εταίροι εταιριών, με τις 

ακόλουθες εξαιρέσεις:  

- Ο κ. Κοντομηνάς Δημήτριος είναι: Πρόεδρος της ΑΙΓΛΗ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, πρόεδρος της VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πρόεδρος της VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πρόεδρος της ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ, διευθυντής της PRIME INSURANCE COMPANY LTD και αντιπρόεδρος της 

HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. 

- Ο κ. Ροζάκης Γεώργιος είναι από την 09.04.2014 μέχρι σήμερα διαχειριστής στην 

«ADVISORY PLUS I.K.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει στο Δήμο 

Χαλανδρίου και από την 28.06.2018 μέχρι σήμερα πρόεδρος στην επιτροπή 

εσωτερικού ελέγχου της εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρίας με την επωνυμία «Ι. 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία 

εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. 

- Ο κ. Αμοιρίδης Κωνσταντίνος είναι μέτοχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 

της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 

91% καθώς και ετερόρρυθμος εταίρος της ετερόρρυθμης εταιρίας με επωνυμία 

«ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Είναι μέτοχος των ανωνύμων 

εταιριών με τις επωνυμίες «ΠΛΑΝΕΤ ΑΕ», ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-

ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ»., καθώς 

και μέτοχος και διαχειριστής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με επωνυμία « 

ΓΙΑΛΟΣ ΙΚΕ». 

- Ο κ. Ζερβογιαννάκης Μιχαήλ είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας Heidelberg 

Hellas SA. 
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4. Δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίροι 

εταιριών σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε (5) τελευταίων ετών, με τις ακόλουθες 

εξαιρέσεις: 

- Ο κ. Κοντομηνάς Δημήτριος ήταν μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΑΙΓΛΗ ΧΩΡΟΙ 

ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, της VILLAGE ROADSHOW 

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

της PRIME INSURANCE COMPANY LTD, της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH A.E., της HELLENIC POST CREDIT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 

και της PLUS PRODUCTIONSNS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. 

- Ο κ. Αμοιρίδης Κωνσταντίνος υπήρξε μέτοχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 

τα πέντε τελευταία έτη ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ- 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Υπήρξε ετερόρρυθμος 

εταίρος της ετερόρρυθμης εταιρίας με επωνυμία «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Υπήρξε μέτοχος των ανωνύμων εταιριών με επωνυμίες 

«ΠΛΑΝΕΤ ΑΕ», «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ». Υπήρξε μέτοχος και 

διαχειριστής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με επωνυμία «ΓΙΑΛΟΣ ΙΚΕ». 

Τέλος, υπήρξε εταίρος στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με επωνυμία 

«ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΝΑΟΥ ΙΚΕ». 

- Ο κ. Τρικκαλιώτης Δημήτριος υπήρξε μέλος Δ.Σ. από την 26.08.2013 έως 25.04.2017 

της  ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. καθώς και μέλος Δ.Σ. από την 26.08.2013 

έως 25.04.2017 της ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 

- Ο κ. Χαλδούπης Ιωάννης υπήρξε πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος στην 

εταιρία L.P. TEAM Α.Ε. έως το 2015. 

- Η κ. Τσιαούση Δέσποινα υπήρξε μέλος Δ.Σ. της εταιρίας INTERFINANCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. έως την 30.06.2014. 

- Ο κ. Ιωάννου Ευάγγελος υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING 

Α.Ε. έως την 30.06.2017. 

5. Δεν υφίστανται τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις για τέλεση δόλιας πράξης κατά την 

τελευταία πενταετία.  

6. Δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής 

διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών με την 

παρακάτω εξαίρεση: 
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- Ο κ. Τρικκαλιώτης Δημήτριος υπήρξε εκκαθαριστής στην εταιρία ALPHA PROTASIS 

A.E. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, η οποία έχει οριστικά 

εκκαθαριστεί το έτος 2017. 

7. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κατηγορίας ή/και 

επιβληθείσας κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών 

(συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων) και δεν έχουν 

παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου εταιρίας ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο 

χειρισμό υποθέσεων μιας εταιρίας κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον 

τελευταίων ετών, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

- Στον κ. Κοντομηνά Δημήτριο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού €140.000 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 22-09-2014, λόγω παράβασης των 

διατάξεων των άρθρων 3 και 8 του ν.3016/2002 και των άρθρων 4 και 6 του 

ν.3556/2007.  

- Στον κ. Βασιλάκο Γεώργιο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού €30.000 από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 22-09-2014, λόγω παράβασης των διατάξεων 

των άρθρων 4 και 6 του ν.3556/2007.  

8. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή δυνητική σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ των υποχρεώσεών τους έναντι της Εταιρίας και των ιδιωτικών 

τους συμφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεών τους. 

9. Η επιλογή ως μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή/και 

ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή 

συμφωνίας με τους κυριότερους μετόχους, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα πρόσωπα. 

10. Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε συμβατικοί περιορισμοί στη διάθεση κινητών αξιών της 

Εταιρίας τις οποίες κατέχουν, με τις εξής εξαιρέσεις: 

- Για τον κ. Κοντομηνά Δημήτριο υφίσταται ενέχυρο υπέρ πιστωτικού ιδρύματος επί 

των μετοχών του της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιώματα ψήφου 

διατηρούνται και δεν έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου. 

 

3.16.6 Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από Μέλη των Διοικητικών, 

Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και από Ανώτερα Διοικητικά 

Στελέχη 
 

Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη της Εταιρίας δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές της κατά την 

ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 Ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς κατέχει άμεσα και έμμεσα το 44,36% των μετοχών της 

Εταιρίας 



  
  
 

95 
 
 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Αμοιρίδης κατέχει έμμεσα το 8,68% των μετοχών της Εταιρίας. 

 

3.16.7 Αμοιβές και Οφέλη 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018, κατεβλήθησαν από την Εταιρία στα μέλη των 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής 

καθώς και οφέλη, για κάθε είδους υπηρεσία που παρείχαν.  

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό 

όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής καθώς και οφέλη για τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη για τη χρήση 2018: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Μικτές 
Ετήσιες 

Αποδοχές 
2018 

(ποσά σε €) 

Μικτές Ετήσιες 
Αμοιβές από 

συμμετοχή σε 
Δ.Σ./Επιτροπές 

2018 
(ποσά σε €) 

Σύνολο 
καθαρών 
Ετήσιων 
Αμοιβών 

2018 
(ποσά σε €) 

Σύνολο 
Λοιπών 

Αμοιβών 
και 

Παροχών 
2018* 

(ποσά σε 
€) 

Δημήτριος 
Κοντομηνάς 

Πρόεδρος Δ.Σ., 
μη εκτελεστικό 

μέλος 
- - - - 

Ιωάννης 
Χαλδούπης

(1)
  

Διευθύνων 
Σύμβουλος-
Εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. 

42.812 - 21.823 2.437 

Ηλίας 
Γεωργαντάς

(2)
 

Αντιπρόεδρος-
Εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. 

- - - - 

Γεώργιος 
Βασιλάκος 

Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. 

 10.500 8.949  

Στέφανος 
Διαλετής

(3)
  

Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. 

- 1.500 1.291 - 

Κωνσταντίνος 
Αμοιρίδης

(4)
 

Μη 
εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. 

- - - - 

Δημήτριος 
Τρικκαλιώτης 

Οικονομικός 
Διευθυντής 

70.312 - 38.107 4.017 

Ευάγγελος 
Ιωάννου

(6)
 

Γενικός 
Διευθυντής 

96.825 - 49.258 1.561 

Πηγή: Εταιρία 

*Τα ποσά των λοιπών παροχών αφορούν τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

(1) Ο κ. Χαλδούπης ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου από 31.08.2018. 

(2) Ο κ. Γεωργαντάς ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. από 10.09.2018. 
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(3) Ο κ. Διαλετής ανέλαβε καθήκοντα Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. από 10.09.2018. 

(4) Ο κ. Αμοιρίδης ανέλαβε καθήκοντα μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. από 10.09.2018. 

(5) Ο κ. Κλειδής διετέλεσε Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως την 10.09.2018.  

(6) Ο κ. Ιωάννου ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή από 08.01.2018. 

(7) Ο κ. Πολιτόπουλος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως την 31.08.2018.  

(8) Ο κ. Αλεξανδράτος διετέλεσε Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως την 14.06.2018.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό 

όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής καθώς και οφέλη για τα μέλη του Δ.Σ. που δε 

διατελούν πλέον:  

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Μικτές 
Ετήσιες 

Αποδοχές 
2018 

(ποσά σε €) 

Μικτές Ετήσιες 
Αμοιβές από 

συμμετοχή σε 
Δ.Σ./Επιτροπές 

2018 
(ποσά σε €) 

Σύνολο 
καθαρών 
Ετήσιων 
Αμοιβών 

2018 
(ποσά σε €) 

Σύνολο 
Λοιπών 

Αμοιβών 
και 

Παροχών 
2018* 

(ποσά σε 
€) 

Εμμανουήλ 
Κλειδής

(1)
 

Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. & 
Μέλος της 
Επιτροπής 
Ελέγχου 

- 8.334 6.987 - 

Δημήτριος 
Πολιτόπουλος

(2)
 

Διευθύνων 
Σύμβουλος – 
Εκτελεστικό 
Μέλος Δ.Σ. 

19.120 80.000 50.309 5.833 

Διονύσιος 
Αλεξανδράτος

(3)
 

Αντιπρόεδρος-
Εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ. 

33.491 - 17.700 - 

Πηγή: Εταιρία 

*Τα ποσά των λοιπών παροχών αφορούν τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

(1) Ο κ. Κλειδής διετέλεσε Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως την 10.09.2018.  

(2) Ο κ. Πολιτόπουλος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως την 31.08.2018.  

(3) Ο κ. Αλεξανδράτος διετέλεσε Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως την 14.06.2018.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό 

όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής καθώς και οφέλη για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ      

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Μικτές 
Ετήσιες 

Αποδοχές 
2018 

Μικτές Ετήσιες 
Αμοιβές από 

συμμετοχή σε 
Δ.Σ./Επιτροπές 

2018 

Σύνολο 
καθαρών 
Ετήσιων 
Αμοιβών 

2018 

Σύνολο 
Λοιπών 

Αμοιβών 
και 

Παροχών 
2018* 

Μιχαήλ Πρόεδρος - - 15.600  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ      

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Μικτές 
Ετήσιες 

Αποδοχές 
2018 

Μικτές Ετήσιες 
Αμοιβές από 

συμμετοχή σε 
Δ.Σ./Επιτροπές 

2018 

Σύνολο 
καθαρών 
Ετήσιων 
Αμοιβών 

2018 

Σύνολο 
Λοιπών 

Αμοιβών 
και 

Παροχών 
2018* 

Ζερβογιαννάκης Επιτροπής 
Ελέγχου 

Γεώργιος Ροζάκης 
Μέλος Επιτροπής 

Ελέγχου 
- - 8.400 - 

Δέσποινα Τσιαούση 
Υπεύθυνος 
Εσωτερικού 

Ελέγχου 
56.250 - 31.898 - 

Πηγή: Εταιρία 

*Τα ποσά των λοιπών παροχών αφορούν τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

 

Δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών, 

εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών από την Εταιρία για τη χρήση 

2018, πλην αυτών που παρατίθενται στους ανωτέρω πίνακες.  

Οι ως άνω αμοιβές αφορούν το σύνολο των αμοιβών του έτους 2018. Σημειώνεται ότι οι 

αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. της έχουν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

10.09.2018.  

Η συσσωρευμένη πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία των κ.κ. 
Χαλδούπη, Τρικκαλιώτη, Ιωάννου και κ. Τσιαούση την 31.12.2018 ανήλθε σε € 30.589.  

Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων με την Εταιρία που να προβλέπουν την παροχή 

οφελών κατά τη λήξη τους.  

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν διατηρεί λοιπές συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. ή με 

διευθυντικά στελέχη. 

 

3.17 Προσωπικό 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το προσωπικό της Εταιρίας κατά την 31.12.2017 και 

31.12.2018:  

Εξέλιξη προσωπικού 

Άτομα 31.12.2017  31.12.2018 

Αθήνα  53  43 

Θεσσαλονίκη 3  3 

Σύνολο 56  46 
Πηγή: Εταιρία 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν συμμετοχές και δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς μετοχών από τους υπαλλήλους (stock options) και δεν υπάρχουν συμφωνίες για 

συμμετοχή των υπαλλήλων στο κεφάλαιο της Εταιρίας.  
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3.18 Μετοχικό Κεφάλαιο 

3.18.1 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου 

Κατά την 31.12.2018 το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε € 8.200.236, 

διαιρούμενο σε 11.233.200 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 

0,73 έκαστη. 

 

Με απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την 

28.12.2018 και με έγκριση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 1490126/04.02.2019), 

πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του reverse split καθώς και της 

μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου την 06.05.2019. 

Σε αποτέλεσμα των ανωτέρω και ήδη κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού 

Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 2.808.300,00, 

διαιρούμενο σε 5.616.600 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 

0,50 έκαστη. 

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων κινητών 

αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants).  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι πλήρως καταβεβλημένο. Συνεπώς, δεν υπάρχουν 

δικαιώματα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με εγκεκριμένο ή καταβεβλημένο 

κεφάλαιο ή για δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρίας.  

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο της Εταιρίας ή συμφωνία υπό ή άνευ 

όρων που να προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος 

προαίρεσης. 

Δεν υπήρξε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας από την 01.01.2017 έως την 

31.12.2018, με εξαίρεση το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου όπως 

αποφασίστηκαν από την Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 

28.12.2018. 

Με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της παρούσας Αύξησης, το καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε € 4.212.450,00, διαιρούμενο σε 8.424.900 

κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η καθεμία. 

H τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας λόγω της Αύξησης, εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθμόν 60120/06.06.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

– Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση 

Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. και καταχωρήθηκε στο 

Γ.Ε.ΜΗ. την 06.06.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1759144, όπως τα ανωτέρω 

προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 1563362/06.06.2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας περιγράφονται στην ενότητα 4.6.1 «Δικαιώματα 

Μετόχων» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 
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3.19 Κύριοι Μέτοχοι 

  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύμφωνα με 

το μετοχολόγιο της 06.05.2019: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Δημήτριος Κοντομηνάς 2.491.738 44,36% 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 487.348 8,68% 

TRAL LTD 301.500 5,37% 

Λοιποί Μέτοχοι (<5%) 2.336.014 41,59% 

Σύνολο 5.616.600 100,00% 
Πηγή: Εταιρία. 

 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός 

των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του. Τα δικαιώματα των 

μετόχων ασκούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.  

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία και έχουν 

δημοσιοποιηθεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. μέχρι την ημερομηνία του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου δυνάμει του Ν. 3556/2007, τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία 

αποτυπώνονται ως εξής: 

 Με την από 01.12.2017 ανακοίνωση της Εταιρίας, η εταιρία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε., λόγω αγοράς μετοχών την 28.11.2017, απέκτησε ποσοστό 

συμμετοχής επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας το 

οποίο ανήλθε σε 7,29% (ήτοι 819.697 δικαιώματα ψήφου), η δε έμμεση συμμετοχή 

του Κωνσταντίνου Αμοιρίδη, λόγω ελέγχου της ανωτέρω εταιρίας, ανήλθε σε 

7,29%. 

 Την 28.11.2017,  ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς,  κατέχει άμεσα 4.983.477 μετοχές 

ήτοι το 44,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρίας, μετά τη πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε, έμμεσα ως 

μέτοχος  της εταιρείας PRIME INSURANCE. Σημειώνεται ότι οι μετοχές είναι 

ενεχυριασμένες αλλά ο κ. Κοντομηνάς διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου. 

 Με την από 06.09.2018 ανακοίνωση της Εταιρίας, η εταιρία TRAL LTD, ελεγχόμενη 

από τον κ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΥΡΙΤΗ, ο οποίος κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου 

αυτής, την 31.08.2018 προέβει στην αγορά μετοχών της  εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ. 

Κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό έμμεσης  συμμετοχής του κ. ΤΡΥΦΩΝ 

ΑΛΕΥΡΙΤΗ στην Εταιρία (μέσω της ελεγχόμενης  από αυτόν εταιρία TRAL LTD), 

ανήλθε σε 5,0435% (ήτοι 566.547 δικαιώματα ψήφου). 

Με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία δυνάμει του Ν. 

3556/2007, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, κανένα άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην όσων αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, δεν κατείχε 
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κοινές μετοχές που να αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του συνόλου 

των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρίας.  

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες 

μετοχές. Πέραν του κ. Κοντομηνά ως βασικού μετόχου, δεν υφίσταται άλλος μέτοχος που 

να μπορεί να δύναται να θεωρηθεί βάσει της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας, ως ασκών τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο αυτής.  

Στο βαθμό που η Εταιρία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τον βασικό 

μέτοχο κ. Κοντομηνά, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η 

Εταιρία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία μηχανισμούς, περί 

εισηγμένων εταιρειών και περί εταιρική διακυβέρνησης.  

Η Εταιρία δηλώνει ότι, ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η 

εφαρμογή θα μπορούσε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά 

στον έλεγχο της Εταιρίας. Επιπλέον, η Εταιρία δε γνωρίζει πληροφορίες σχετικές με 

συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή έμμεσου ελέγχου 

επ’ αυτής.  

 

3.20 Καταστατικό 

 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Είναι εγγεγραμμένη στο αυτοτελές 

τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 (πρώην 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17099/06/Β/88/29). Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού. Η Εταιρία 

μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα 

ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, είτε σε συνεργασία με 

αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις είτε χωρίς τέτοια συνεργασία.   

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται ως 50ετής. 

Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι ο εξής: 

 Η εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, κατασκευή, τεχνική υποστήριξη και εκμίσθωση 

παντός είδους Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συμπεριλαμβανομένων 

συσκευών αυτοματισμού γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, συσκευών 

τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμβατικών και ασυρματικών 

τεχνολογιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) ή τμημάτων αυτών, καθώς και 

περιφερειακών συστημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω 

προϊόντων.   

 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή, αντιπροσώπευση και εμπορία προγραμμάτων 

λογισμικού (Software), η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών 

προσώπων που ασχολούνται με προγράμματα λογισμικού, η εκπαίδευση εις την χρήση, 

ανάπτυξη και εφαρμογή σε τέτοια προγράμματα, η παροχή συμβουλών σε θέματα 
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μηχανοργάνωσης, οργάνωσης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, επενδύσεως σε εμπορικές, 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

 Η ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρμογή / προσαρμογή, χρήση και παροχή τεχνικής 

υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / 

ηλεκτρομηχανολογικών μέσων, καθώς και λογισμικού μεταφοράς / διαχείρισης 

δεδομένων, στον τομέα του αυτοματισμού και της τηλεμετρίας. 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, 

παραμετροποίηση) μελετών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίμησης, 

η ανάλυση κινδύνων και η διενέργεια μετρήσεων – καταγραφής παραμέτρων στον 

τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια 

εκκένωσης, ασφάλεια ηλεκτρονικών – πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.). 

 Η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία θα παρέχει στο 

κοινό συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και την εμπορία 

και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.   

 Η έκδοση και εμπορία περιοδικών ή εντύπων που έχουν σχέση με προγράμματα 

λογισμικών.   

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: 

 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.   

 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.   

 Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία  οπουδήποτε.   

 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή 

παρεμφερή σκοπό. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται 

να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.  Οι νόμιμες αποφάσεις της 

δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα 

στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως,  με εξαίρεση τις επαναληπτικές 

συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.  Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα 

ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που 

εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.   

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Κάθε 

μέλος της Γενικής Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί. 
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Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρίας ρυθμίζει για τα  ζητήματα σύγκλησης, 

απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης, 

καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας σε συμμόρφωση τις  

προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι 31.12.2018 και το οποίο Καταστατικό θα 

εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο 

εν λόγω Νόμος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2019. Σε κάθε περίπτωση η 

λειτουργία της Εταιρίας διέπεται πλέον από το Νόμο. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, δεν προβλέπονται αυστηρότεροι όροι σε σχέση 

με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για μεταβολή των 

δικαιωμάτων των μετόχων.  

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας, αποφάσεις ή συμφωνίες 

για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, απόκτησης ή 

εκχώρησης μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 5% Εταιρίας στην οποία 

συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 10% η Εταιρία ή μέλη του Διοικητικού της  

Συμβουλίου, ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10% πρέπει να γνωστοποιούνται. 

3.21 Προβλέψεις ή Εκτιμήσεις Κερδών 
 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανακοίνωση πρόβλεψης ή 

εκτίμησης κερδών για την τρέχουσα ή για τις επόμενες χρήσεις.  
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 

4.1 Ίδια Κεφάλαια και Χρέος – Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης 
 

4.1.1 Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος 

την 31.12.2018 
 

Κεφαλαιακή Διάρθρωση  

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2018 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών 
Υποχρεώσεων 

3.432 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια µε Εγγυήσεις 
(Guaranteed) 

- 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια µε Εξασφαλίσεις 
(Secured)  

  

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια χωρίς Εγγυήσεις και 
Εξασφαλίσεις 

3.432 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών 
Υποχρεώσεων  

769 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια µε Εγγυήσεις 
(Guaranteed) 

- 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια µε Εξασφαλίσεις 
(Secured) 

- 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια χωρίς Εγγυήσεις και 
Εξασφαλίσεις 

769 

Ίδια Κεφάλαια  8.320 

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.200 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.746 

Διαφορές Αναπροσαρμογής - 

Αποθεματικά  11.152 

Αποθεματικά αντιστάθμισης ροών  - 

Αποθεματικά εύλογης αξίας  - 

Συναλλαγματικές διαφορές  - 

Ζημίες εις νέον -14.779 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Δανειακών 
Υποχρεώσεων 

12.521 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
(1)  Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει 

Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2018 

Α. Διαθέσιμα στο Ταμείο (Cash) 138 

B. Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Καταθέσεις   

Γ. Χρεόγραφα   

Δ. Ρευστότητα (Α + Β + Γ) 138 

Ε. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 
(1)

 
8.360 

ΣΤ. Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις  3.229 

Ζ. Βραχυπρόθεσμο Μέρος Μακροπροθέσμων 
Τραπεζικών Υποχρεώσεων  

203 

Η. Λοιπές Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
(2)

 3470 

Θ. Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων (Θ = ΣΤ + Ζ + Η) 

6.902 

Ι. Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρέος (Θ - Δ - Ε) -1.596 

Κ. Μακροπρόθεσμα Δάνεια 769 

Λ. Ομολογιακά δάνεια   

Μ. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις  

 

Ν. Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων 

769 

Ξ. Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Ξ = Ι + 
Ν)  

-827 

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει 
Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

(1) Περιλαμβάνονται οι «Εμπορικές Απαιτήσεις» και οι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις». 
(2) Περιλαμβάνονται οι «Προμηθευτές» και οι «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αφαιρουμένων των 

«Υποχρεώσεων από φόρους – τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος)». 
  

Το καθαρό συνολικό χρηματοοικονομικό χρέος της Εταιρίας, την 31.12.2018, ανέρχεται σε 

αρνητικό € 827 χιλ. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη 

κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό χρηματοοικονομικό χρέος της Εταιρίας από την 

31.12.2018 έως και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου πέραν των 

κατωτέρω:  

 Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής 

της Εταιρίας από € 0,73 σε € 1,46 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του 

συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 2 παλαιές κοινές μετοχές της 

Εταιρίας προς 1 νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας (reverse split 2 : 1), και τη μετέπειτα 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής κοινής μετοχής από € 1,46 σε € 

0,50 με συνέπεια την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 

5.391.936 με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, που αποφάσισε η Β’ 

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.2018 των μετόχων της Εταιρίας 
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 Την είσπραξη ποσού ύψους € 350 χιλ. από την Eταιρία την 23.05.2019 το οποίο 

αφορά σε έντοκο δάνειο από τον μέτοχο ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε. προς την 

Εταιρία, βάση συμβατικής υποχρέωσης λήξεως την 30.09.2019 και επιτόκιο 4,75%. 

Την παρούσα Αύξηση που αποφάσισε η από 16.05.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρίας. Η Εταιρία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. 

Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε 

διαμορφωθεί την 31.12.2018: 

 

Εγγυήσεις (ποσά σε € χιλ.) 31.12.2018 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων 495 

Σύνολο 495 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. 

και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Επίσης, έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού € 4.500 χιλ. 

προς την προμηθεύτρια PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH.  

 

4.1.2 Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης 
 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες τους 

επόμενους 12 μήνες. 

4.2 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
 

Η Εταιρία σύμφωνα με την από 23.04.2019 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της που 

συνέταξε και ανακοίνωσε στο πλαίσιο της Αύξησης σύμφωνα με τα άρθρα 9 του ν. 

3016/2002 και 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. προβλέπει ότι τα καθαρά 

έσοδα της Αύξησης (αφαιρουμένων των δαπανών της Αύξησης, ήτοι € 0,1 εκατ.) θα 

χρησιμοποιηθούν για τη κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ήτοι για την αποπληρωμή 

λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου 

τραπεζικού δανεισμού. 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας τα καθαρά έσοδα της Αύξησης θα χρησιμοποιηθούν 

ως κάτωθι: 

 € 1.000 χιλ. θα χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού 

δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού) 

 € 300 χιλ. θα χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή υποχρεώσεων προς 

προμηθευτές. 

Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης, τα καθαρά έσοδα της Αύξησης προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθούν αναλογικά στις παραπάνω περιπτώσεις.  
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Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός εννέα (9) μηνών από 

την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης. 

Η Εταιρία δηλώνει ότι τα καθαρά έσοδα της Αύξησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για την 

εξόφληση των δανείων από την εταιρία ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε. (βλέπε και ενότητα 3.13 

«Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την 

παρούσα Αύξηση θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, 

σε χωριστούς καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α. και τις 

αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται 

μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών 

του Χ.Α., καθώς και όπου απαιτείται με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007. 

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών 

που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (Ε/Ε) 596/2014, με τις διατάξεις του Ν. 4443/2016 και τις λοιπές εφαρμοστέες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 

4.3 Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά την 27.05.2019  

συνεδρίασή  της και κατά  την εξουσιοδότηση της τελευταίας ακολούθως το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του την 06.06.2019, αποφάσισαν  μεταξύ 

άλλων: 

 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού έως € 

1.404.150 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.808.300 νέων κοινών ονομαστικών 

μετά ψήφου μετοχών  ονομαστικής αξίας € 0,50 (οι «Νέες Μετοχές»), με άσκηση 

δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και τιμή 

διάθεσης € 0,50 ανά μετοχή (η «Αύξηση»). 

Αναλυτικότερα ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η προαναφερθείσα  Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε και αντιστοίχως το Διοικητικό 

Συμβούλιο εξειδίκευσε τα ακόλουθα: 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση θα έχουν: 

i. όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)  της 

εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») την πρώτη εργάσιμη 

ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και 
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ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Εταιρίας (record date), 

εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά, κατά το χρόνο άσκησής τους  και  

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης 

τους στο Χ.Α. 

Οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα  προτίμησης σε αναλογία μία (1) Νέα Μετοχή 

για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί 

να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης είναι σε άμεση συνάρτηση του αριθμού των 

δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Στην εν λόγω Αύξηση δεν πρόκειται 

να εκδοθούν κλάσματα μετοχών.  

Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των 

επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση που το 

δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών αλλά μέσω των καταστημάτων της 

Τράπεζας Πειραιώς τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της 

Τράπεζας Πειραιώς και ταυτόχρονα καταβολή, με χρέωση του ποσού από τον λογαριασμό 

που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Νέες 

Μετοχές για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα προτίμησης. 

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με το Νόμο  και το 

Καταστατικό της Εταιρίας, ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες (15) ημέρες, δυνάμενη να 

παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε κάθε 

περίπτωση εντός  των απώτατων  προθεσμιών που προβλέπονται στο Νόμο.   

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.  

Δικαίωμα να συμμετέχουν στην προεγγραφή έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα υπό στοιχείο (i) ανωτέρω, εφόσον θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα 

προτίμησης που θα τους αναλογούν κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή (το «Δικαίωμα 

Προεγγραφής»). Κάθε δικαιούχος  του προς άσκηση Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να 

το  ασκήσει για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών που δεν θα 

ξεπερνά το 100% του αριθμού των Νέων Μετοχών που του αναλογούν από την άσκηση των 

δικαιωμάτων προτίμησης του με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά 

μετοχή.  

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση των 

δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του Νόμου με 

απόφαση του θα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις αδιάθετες μετοχές άλλως το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα 

με το άρθρο 28  του Νόμου. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες θα είναι πενήντα 

λεπτά του ευρώ (0,50€) . 

Η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών 

από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε η απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου .  
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Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην Ε.Χ.Α.Ε. 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες 

πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. 

Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν 

δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη της χρήσης 2018.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των κοινών 

μετοχών: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  5.616.600 

  

Έκδοση νέων κοινών μετοχών:  

Με καταβολή μετρητών και άσκηση 
δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 2 
παλιές μετοχές 

έως 2.808.300 

Τιμή διάθεσης € 0,50 

Ονομαστική αξία μετοχής € 0,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

έως 8.424.900 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

έως € 1.404.150 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Η από 27.05.2019 Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 

αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σχετικά με το μετοχικό 

κεφάλαιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης. 

Η Εταιρία δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και 

διεξαγωγή της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.05.2019, η οποία 

μεταξύ άλλων αποφάσισε την παρούσα Αύξηση, καθώς και ότι για κάθε επιπρόσθετη 

σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 

το Δ.Σ. του Χ.Α. 

Η προσαρμογή της τιμής  των μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της Αύξησης, θα 

πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με 

το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α., σε συνδυασμό με την απόφαση 26/17.07.2018 του Δ.Σ. 

του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4.3.1 Αποκοπή δικαιώματος 
 

Σύμφωνα με την από 27.05.2019 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί, 

μεταξύ άλλων, για να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την 

περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της 
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προθεσμίας καταβολής. Η εν λόγω ημερομηνία αποκοπής θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο 

επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α. 

4.3.2 Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής 
 

Σύμφωνα με την από 27.05.2019  απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, την από 06.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και 

το Καταστατικό της Εταιρίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των κατόχων 

κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας προς απόκτηση Νέων Μετοχών, ορίζεται 

προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση εντός  των 

απώτατων  προθεσμιών που προβλέπονται άρθρο 26 παραγρ.3 του  Νόμου.  

Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης δεν θα υπερβαίνει τους 

τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που καταχωρήθηκε από την Εταιρία η σχετική 

απόφαση της από 27.05.2019 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

στο Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι την 31.05.2019 και με τον υπ’ αρ. πρωτ. 1563362, σύμφωνα με το άρθρο 

20 παραγρ. 2 του Νόμου όπως ισχύει. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων 

Μετοχών στην Αύξηση έχουν: 

 όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ)  της  

Ε.Χ.Α.Ε. την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής 

του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χ.Α., 

όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το 

Δ.Σ. της Εταιρίας (record date) και  

 όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης 

τους στο Χ.Α. 

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα 

προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date). Η έναρξη και η λήξη της 

περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα 

δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο 

Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. 

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν 

επιθυμούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους), καθώς και µέσω των χειριστών των 

λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας). 

Για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης µέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε., οι κάτοχοι αυτών θα προσκομίζουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της 
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Ελληνικό Κέντρο Αποθετηρίων Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και ταυτόχρονη 

καταβολή, με χρέωση του ποσού από τον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του 

συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το 

δικαίωμα προτίμησης. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν: α) στο 

χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., 

και β) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο 

Σ.Α.Τ. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να 

ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και όχι μέσω 

του χειριστή τους,  θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. την 

αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση 

των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 

για άσκηση δικαιώματος προτίμησης. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων 

προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον 

αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. γ) τον 

εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να 

καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης. 

Τέλος θα πρέπει να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την 

Αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο 

δικαίωμα προτίμησής τους.  

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που 

θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων 

που τυχόν τηρεί ο επενδυτής κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών 

που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτιμήσεως και εν συνεχεία ισόποση 

πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.  

Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους 

θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές και να προβούν σε αντίστοιχες με τις 

παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των 

πελατών τους.  

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους 

όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την 

εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. 

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος 

δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων 

προτίμησης που κατέχει. 

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι μέτοχος κάτοχος 100 υφιστάμενων μετοχών  δικαιούται να 

εγγραφεί για 50 Νέες Μετοχές καταβάλλοντας το ποσό των €25. 
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Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών 

προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, 

το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. 

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν 

σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου 

άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. 

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη 

εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων 

προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει 

με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, καθώς και με τις χρεώσεις 

(μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς 

και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. 

Δικαίωμα να συμμετέχουν στην προεγγραφή έχουν οι δικαιούχοι  μέτοχοι, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα υπό στοιχείο (i) ανωτέρω στην ενότητα 4.3 «Όροι της Αύξησης Μετοχικού 

Κεφαλαίου» του Ενημερωτικού Δελτίου, εφόσον θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα 

προτίμησης που θα τους αναλογούν κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή. Κάθε δικαιούχος  

του προς άσκηση Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να το  ασκήσει για την απόκτηση 

επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 100% του αριθμού 

των Νέων Μετοχών που του αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής του 

με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. 

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης, σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 

µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης (α) στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως κατωτέρω αναφέρεται ή (β) στους 

εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη 

καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις 

οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας 

προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα 

στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία 

προεγγραφή.  

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν 

αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος 

από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα 

ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για 

την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν 

αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι 

την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.  
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Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων 

προτίμησης  με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα 

πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί 

απαραιτήτως στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών 

για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., κατά την ημέρα 

της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στην χρέωση 

του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με την συνολική αξία των Νέων 

Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση 

του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των χειριστών 

τους θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις 

ανωτέρω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των 

πελατών τους. 

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα 

λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι 

διαπραγματεύσιμη. 

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την 

απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα 

Προεγγραφής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση  των 

δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής 

το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Νόμου,  με απόφαση του θα 

διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις αδιάθετες μετοχές άλλως το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του Νόμου  (μερική κάλυψη). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες θα 

είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€). 

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν 

αδιάθετων μετοχών μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση καταβολής της παρούσας Αύξησης από το Δ.Σ. της 

Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση των εγκριτικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές, 

δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο. 

 Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη 

Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. 

4.3.3 Υπαναχώρηση 
 

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, 

σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί και 

προεγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την 
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εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του 

συμπληρώματος. 

4.4 Δηλώσεις και Προθέσεις Βασικών Μετόχων και μελών Διοικητικών, 

Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων για τη συμμετοχή τους στην 

Αύξηση 

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 4.1.3.13.2 παραγρ. ε) του 

Κανονισμού του Χ.Α., δήλωσαν την πρόθεση τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του 

ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία (ι) έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την 

εισαγωγή των νέων μετοχών και (ιι) για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη 

διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.  

Συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, με ποσοστό 44,363% του μετοχικού κεφαλαίου 

δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετέχει  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας και η εταιρία με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.», με ποσοστό 8,677% 

του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετέχει στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ασκώντας το δικαίωμα  προτίμησης και θα διατηρήσει 

το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας για τη χρονική περίοδο 6 μηνών μετά την έναρξη 

διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, 

για σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου: 

 η ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. με νεότερη επιστολή της δήλωσε ότι προτίθεται να 
συμμετέχει και στην προεγγραφή και 

 η TRAL LTD με επιστολή της δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώματα 
προτίμησης και να συμμετέχει στην προεγγραφή. 

 Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μεγάλος μέτοχος ή μέλος των 

διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της που προτίθενται να εγγράψουν την 

προσφορά ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5% 

της προσφοράς, πέραν των ανωτέρω. 

 

4.5 Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Συμμετέχουν στην 

Έκδοση/Προσφορά 
 

Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται συμφέροντα περιλαμβανομένων των 

συγκρουόμενων τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τη παρούσα Δημόσια Προσφορά και την 

έκδοση των Νέων Μετοχών.  

4.6  Πληροφορίες για τις Μετοχές της Εταιρίας και τις Νέες Μετοχές που 

προσφέρονται/εισάγονται προς διαπραγμάτευση 

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη δημόσια προσφορά και έκδοση 2.808.300 νέων 

κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διαπραγματεύονται μαζί 
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με τις υφιστάμενες μετοχές στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών  του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. Οι Μετοχές της Εταιρίας δε διαπραγματεύονται σε άλλη οργανωμένη η μη αγορά 

και είναι εκπεφρασμένες και διαπραγματεύονται σε ευρώ. 

Κάθε Μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.  

Ο κωδικός ISIN των Μετοχών της Εταιρίας είναι GRS247003007. 

Δεν υφίστανται Μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι 

μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρίας, σύμφωνα με τον Νόμο και 

τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 

μετόχου.  

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω 

των Γενικών Συνελεύσεων. 

Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, πλήρως αποπληρωμένες και 

ελεύθερα μεταβιβάσιμες και δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την 

ελεύθερη διαπραγμάτευση και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας, πλην των 4.983.477 

εκδόσεως της Εταιρίας οι οποίες ανήκουν στον μέτοχο κ. Δημήτριο Κοντομηνά και επί των 

οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ.  

Δεν υφίστανται ρήτρες εξαγοράς ούτε ρήτρες μετατροπής. Επίσης, δεν υπάρχουν 

δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και 

υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών της Εταιρίας.  

4.6.1 Δικαιώματα Μετόχων 

 

Δικαίωμα Μερίσματος 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159, του Νόμου, η διάθεση των καθαρών 

κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων 

που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,  

 Προηγείται διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού 

αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται 

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.  Σύμφωνα με το Νόμο η 

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο 

τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.   

 Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. 

 Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.  

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.   
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Δικαίωμα Προτίμησης 

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε 

είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα 

προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την 

εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο 

κεφάλαιο.  Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που 

αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν 

αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι 

υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην 

οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό 

το δικαίωμα, δημοσιεύεται  στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών 

του Χ.Α, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σύμφωνα με την 

εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.  Με τους περιορισμούς των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 27 του Νόμου όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να 

περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.   

Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης 

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή 

της.  Στην περίπτωση που περάσει ο χρόνος διάρκειάς της Εταιρίας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική 

Συνέλευση.   

Στην περίπτωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους 

εκκαθαριστές.  Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι και ένας 

εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό, μέτοχος και ασκεί όλες τις συναφείς με τη 

διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως 

αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει 

την υποχρέωση να συμμορφώνεται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται 

αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ελεγκτών.   

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα 

καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 

ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.  Σε 

κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από 

την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, όπου 

συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της 

εκκαθάρισης. 

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης 

αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με 

έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 

το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να 

αναβάλει για μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 

ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των 

μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από την ημέρα 

της αναβολής. 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες 

πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: 

Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία 

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή 

της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για 

οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. 

Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της 

Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων 

της ημερησίας διάταξης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν δώσει τις 

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική 

αιτιολογία στα πρακτικά. 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 

παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική 

Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με 

την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.  Το 
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Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για 

αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, 

οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο 

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων. 

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης 

της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα 

αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους.  

Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο 

Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. 

Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την 

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 

Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε 

κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική 

Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 

τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Γενική Συνέλευση 

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση 

(αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι κοινών μετοχών 

της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας 

πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία 

Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής 

ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την  προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτικής 

συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία 

καταγραφής. Αν αυτό δε συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής 

συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο 

που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της 

εξ αναβολής ή επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 

αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές 

προϋποθέσεις. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την 

αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.  

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 

ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κ.Α.Α., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 

Εταιρείας με τα αρχεία του Κ.Α.Α.   

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του 

δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 

δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

ανάμεσα στην ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη ή Επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε 

περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε 

περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, μπορεί να ορίσει διαφορετικούς 

αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.  

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά 

για κάθε μέτοχο. 

 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης 

του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων 

στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι’ αλληλογραφίας, καθώς τέτοια διαδικασία δεν 

προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. 

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση  αντιπροσώπου θα 

είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας 

(Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 1ος όροφος, 

τηλ. 210-9692300) και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

(www.intertech.gr). 

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην 

Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ 

(48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να 

είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο 

αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. 

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: 

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που 

ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει 

διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού 

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 



  
  
 

119 
 
 

Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό 

της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρίας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά 

πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. 

4.6.2 Φορολογία Μερισμάτων  

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 

όπως ισχύει) το εισόδημα από μερίσματα, από 01.01.2017 υπόκειται σε παρακράτηση με 

συντελεστή 15%. Η παρακράτηση αυτή εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση μόνο για τα 

φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Αντίθετα, όταν 

πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 45 του νέου 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τότε όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα 

και οι νομικές οντότητες θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, 

θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα έσοδα από μερίσματα. Εάν ο 

μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

και οι μετοχές είναι ουσιαστικά συνδεδεμένες με ή ανήκουν στην εν λόγω μόνιμη 

εγκατάσταση, ενεργείται παρακράτηση φόρου 15%. Το μέρισμα που πληρώνεται στο 

μέτοχο φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δηλώνεται στην 

ετήσια φορολογική δήλωση του μετόχου. Ο παρακρατηθείς φόρος ύψους 15% πιστώνεται 

έναντι του φόρου εισοδήματος του ίδιου προσώπου που πρέπει να βεβαιωθεί για τη 

συγκεκριμένη χρονιά από αυτού του είδους το εισόδημα (ο οποίος σύμφωνα με τον ΚΦΕ 

είναι 29%) και σε περίπτωση που ο παρακρατηθείς φόρος είναι μεγαλύτερος από το ποσό 

του ετήσιου φόρου, τότε δημιουργείται πιστωτικό φορολογικό υπόλοιπο για τον εν λόγω 

μέτοχο. Αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός 

κάτοικος Ελλάδας και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα με την οποία είναι 

συνδεδεμένες οι μετοχές, το μέρισμα που πληρώνεται σε αυτόν υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου 15% (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε εφαρμοστέα συνθήκη 

για την αποφυγή διπλής φορολογίας και ο εν λόγω μέτοχος καταθέσει στον θεματοφύλακα 

το κατάλληλο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας). Με την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.  Με το άρθρο 63 του 

νέου ΚΦΕ εισάγεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί των ενδοομιλικών 

μερισμάτων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει, 

κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 10% βάσει αξίας ή αριθμού, στο 

μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου 

που προβαίνει στη διανομή, β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή 

συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες (σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει συμπληρώσει 24 μήνες διακράτησης αλλά κατά τα λοιπά πληροί τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις ο υπόχρεος σε παρακράτηση που έχει τη φορολογική κατοικία του στην 

Ελλάδα μπορεί προσωρινά να μην προβεί σε παρακράτηση εφόσον καταθέσει τραπεζική 

εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση ποσού ίσου με το ποσό του φόρου που θα οφειλόταν 

σε περίπτωση μη φορολογικής απαλλαγής, η οποία εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία 

που συμπληρώνονται 24 μήνες διακράτησης), γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει 
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μερίσματα περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α 

της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ (Οδηγία για το κοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις 

μητρικές – θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών – μελών), είναι φορολογικός 

κάτοικος κράτους – μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν 

θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης 

αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και δ) υπόκειται 

χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο 

ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. Απαλλαγή από 

την παρακράτηση φόρου μπορεί να υπάρξει και επί ενδοομιλικών μερισμάτων που 

καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό 

προϋποθέσεις όμοιες με τις προαναφερόμενες. 

Τα μερίσματα προσμετρώνται στα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται εισφορά 

αλληλεγγύης εάν οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα. 

 

4.6.3 Φορολογία του κέρδους από τη πώληση μετοχών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποβάλλονται 

σε φόρο εισοδήματος, ο οποίος βαρύνει τον πωλητή. Ο φόρος αυτός λειτουργεί ως εξής: 

Εφόσον ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το κέρδος από την πώληση 

των μετοχών συνιστά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 του Ν.4172/2013 του νέου 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος («ΚΦΕ»), εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

και προστίθεται στα λοιπά του εισοδήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 

29 παρ.1 του ΚΦΕ, σε περίπτωση που ο πωλητής τηρεί απλογραφικά και διπλογραφικά 

βιβλία στην Ελλάδα, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα της χρήσης φορολογείται με 

συντελεστή 29%. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το αρθρ.14 του Ν.4472/2017 προβλέπεται 

μείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% που ισχύει σήμερα, σε 26% στα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Η μείωση αυτή αφορά τα εισοδήματα που θα 

αποκτηθούν κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 01.01.2019 υπό την προϋπόθεση ότι 

σύμφωνα με την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δεν προκύπτει απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. 

Ο νόμος ρητά αναφέρει ότι η μείωση αυτή δεν αφορά τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τα οποία 

ο φορολογικός συντελεστής εξακολουθεί να παραμένει 29%. (άρθρο 58 παρ.2). Σε κάθε 

περίπτωση, εάν το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημία, η ζημία αυτή 

μεταφέρεται προς συμψηφισμό για πέντε (5) χρόνια σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 

Εφόσον ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, η υπεραξία από την πώληση των μετοχών 

(δηλαδή η διαφορά της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων σε 

αυτές των τυχόν δαπανών που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των 

μετοχών) δηλώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.1 του Ν 4172/2013, 
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στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του και φορολογείται ξεχωριστά από τα 

λοιπά εισοδήματά του με συντελεστή 15%, με την προϋπόθεση ότι αυτός (μεταβιβάζων) 

συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον μισό (0,5%) τοις 

εκατό και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και 

εξής. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας, κρίσιμη είναι η ημερομηνία διακανονισμού της 

συναλλαγής. Το 15% εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση ενός τέτοιου πωλητή μετοχών γι’ 

αυτό το έσοδο. Εάν από την συναλλαγή πώλησης προκύψει ζημία, η ζημία αυτή 

μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και μπορεί να συμψηφισθεί μόνο με μελλοντικά 

κέρδη υπεραξίας, που προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους του άρθρου 42 του 

Ν.4172/2013, Εφόσον ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο της πώλησης 

των μετοχών, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το κέρδος από την πώληση συνιστά 

έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με τους συντελεστές που 

αναφέρονται παραπάνω στο 4.4.3 υπό το (β). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 42 του Ν.4172/2013, οι πωλητές που 

είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού σε χώρα που έχει Διμερή 

Συνθήκη για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος με την Ελλάδα, μπορούν να 

απαλλαγούν από τον φόρο επί των κερδών από την πώληση των μετοχών. Η απαλλαγή 

αυτή φαίνεται να χορηγείται με μόνη προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο φυσικό πρόσωπο 

καταθέτει στον θεματοφύλακά του το κατάλληλο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. 

Εάν όμως το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος εξωτερικού σε χώρα που δεν έχει τέτοια 

Διμερή Συνθήκη με την Ελλάδα, τότε φορολογείται για τα κέρδη από την πώληση των 

μετοχών με τον ίδιο, κατ’ αρχήν τρόπο όπως και ένα φυσικό πρόσωπο που είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Ειδικά όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο που έχει την 

φορολογική του κατοικία σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 

Ν.4172/2013, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή φορολογικής δηλώσεως πριν 

από την μεταβίβαση των μετοχών, με βάση υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.4172/2013. 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1032/26.01.2015 παρ 7, όσον αφορά το εισόδημα που προκύπτει 

από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42 από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τη 

φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα: 

α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του N.4172/2013 ορίζεται, ότι ο 

φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο 

για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε 

ορισμένο φορολογικό έτος. 

β) Επίσης, με τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται, 

ότι εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης 

επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη 

ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι 

έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από τη 

μεταβίβαση τίτλων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση, υπόκειται σε φόρο, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 και της περ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 5, 

ως εισόδημα από πηγή Ελλάδος, με συντελεστή 15%. 

Το εισόδημα αυτό θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

φορολογικού έτους στο οποίο έλαβε χώρα η μεταβίβαση των τίτλων στις προθεσμίες που 

ορίζονται για τα φυσικά πρόσωπα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67, σε ανάλογο 

κωδικό που θα προβλεφθεί. 

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος που περιλαμβάνεται 

στα μη συνεργάσιμα κράτη με βάση το άρθρο 65 του Ν.4172/2013, η δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος, όπου συμπεριλαμβάνεται το υπόψη εισόδημα, υποβάλλεται στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. πριν από την οποιαδήποτε μεταβίβαση και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, με βάση 

την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 67 του 

Ν.4172/2013. 

Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ) θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται με βάση τις ΠΟΛ.1283/2013 

και ΠΟΛ.1006/2013 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδόθηκαν κατ΄ 

εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του Ν.4174/2014. 

Επισημαίνεται, ότι όταν ο δικαιούχος φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε 

κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, το 

εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων αυτών απαλλάσσεται 

του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 42 του 

Ν.4172/2013, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 

τη φορολογική του κατοικία. Η φορολογική κατοικία στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται 

με πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας με βάση τα οριζόμενα στην οικεία ΣΑΔΦ. 

Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ελληνικού Α.Φ.Μ. 

και δεν απαιτείται να υποβάλλουν μηδενική δήλωση από την αιτία αυτή. Περαιτέρω, το 

πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο τεκμηριώνει την απαλλαγή τους, απαιτείται 

να έχει κατατεθεί στο θεματοφύλακα του εν λόγω προσώπου, καθόσον ο τελευταίος θα 

είναι υπόχρεος για την απόδειξη της φορολογικής απαλλαγής έναντι της φορολογικής 

αρχής. 

Τα κεφαλαιακά κέρδη προσμετρώνται στα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται 

εισφορά αλληλεγγύης. 

4.6.4 Κόστη Μεταβίβασης Και Φόρος Χρηματιστηριακών Συναλλαγών  

Σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν.2579/1998 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο 

τοις χιλίοις (0,2%) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας 

πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις 

προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που 

διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από 

οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Ο παραπάνω φόρος επιβάλλεται 

επίσης, εκτός από τις χρηματιστηριακές, και στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς 
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και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού 

διαπραγματεύσεων. Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που 

διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα, υποχρεούται η Ε.Χ.Α.Ε. να αποδίδει εφάπαξ στην 

αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., 

τόσο ο μεταβιβάζων όσο και ο αποκτών επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγής ποσοστού 

0,08% (με ελάχιστη χρέωση € 20) για συναλλαγές που διενεργούνται απευθείας από τους 

επενδυτές ή ποσοστού 0,0325% (με ελάχιστη χρέωση € 20) για συναλλαγές που 

διενεργούνται με την μεσολάβηση Χειριστή, σχετικά με τον διακανονισμό των συναλλαγών 

μεταβίβασης μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και γίνονται 

εξωχρηματιστηριακά, καθώς επίσης και με προμήθειες χρηματιστών που είναι 

διαπραγματεύσιμες ελεύθερα. 

Τέλος χαρτοσήμου: Η έκδοση και μεταβίβαση μετοχών καθώς και η πληρωμή μερισμάτων, 

απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί τέλους 

χαρτοσήμου. 

4.6.5 Φόρος δωρεάς και κληρονομιάς 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του 

από το Ν.3842/2010, η απόκτηση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. αιτία θανάτου, δωρεάς ή 

γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ανάλογα με τη συγγενική 

σχέση του δικαιούχου με τον δωρητή/κληρονομούμενο, την αξία της μεταβιβαζόμενης 

περιουσίας και τις τυχόν προηγούμενες δωρεές από τον δωρητή ή τον κληρονομούμενο. Ο 

φόρος επιβάλλεται βάσει κλίμακας με προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας οι οποίοι 

διαφέρουν ανά κατηγορία δικαιούχου. Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται αυτή της 

προηγουμένης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (δωρεάς, γονικής 

παροχής, θανάτου). Αν η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

πραγματοποιείται με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εγγραφή στο 

χρηματιστήριο και αν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και της ανωτέρω αξίας 

υπερβαίνει το ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της τελευταίας, υποβάλλεται συμπληρωματική 

δήλωση για τη διαφορά της αξίας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το χρόνο κατάρτισης του 

ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου ή της εγγραφής στο χρηματιστήριο. 

4.6.6 Φόρος Δανεισμού Μετοχών 

Το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.4038/2012 επέβαλε φόρο συναλλαγής 2‰ στο δανεισμό μετοχών 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, μη 

επαγομένης της σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο 

ανωτέρω φόρος υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον 

δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να 

εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και 

ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων 

νόμων. 
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4.7 Μείωση της Διασποράς (Dilution) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις τω βασικών μετόχων, όπως παρουσιάζονται στην 

ενότητα 4.4 «Δηλώσεις και Προθέσεις Βασικών Μετόχων και μελών Διοικητικών, 

Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων για τη συμμετοχή τους στην Αύξηση» του 

παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, παρουσιάζεται κατωτέρω η μετοχική σύνθεση της 

Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 06.05.2019,   με τις εξής παραδοχές: 1) την 

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από όλους τους υφιστάμενους μετόχους 

εξαιρουμένου του κ. Δημήτριο Κοντομηνά, 2) τη συμμετοχή στην προεγγραφή σύμφωνα με 

τους όρους της Αύξησης των Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε., TRAL LTD και των λοιπών μετόχων 

και την αναλογική κατανομή μέχρι τη πλήρη κάλυψη της Αύξησης:     

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Δημήτριος 
Κοντομηνάς 

2.491.738 44,36% 2.491.738 29,58% 

Αμοιρίδης – 
Σαββίδης Α.Ε. 

487.348 8,68% 925.327 10,98% 

TRAL LTD 301.500 5,37% 572.456 6,79% 

Λοιποί Μέτοχοι 
(<5%) 

2.336.014 41,59% 4.435.379 52,65% 

Σύνολο 5.616.600 100,00% 8.424.900 100,00% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Ομοίως, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις τω βασικών μετόχων, όπως παρουσιάζονται 

στην ενότητα 4.4 «Δηλώσεις και Προθέσεις Βασικών Μετόχων και μελών Διοικητικών, 

Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων για τη συμμετοχή τους στην Αύξηση» του 

παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, παρουσιάζεται κατωτέρω η μετοχική σύνθεση της 

Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 06.05.2019, με τις εξής παραδοχές: 1) την 

άσκηση  του δικαιώματος προτίμησης μόνον από τους Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. και TRAL 

LTD, 2) τη συμμετοχή στην προεγγραφή σύμφωνα με τους όρους της Αύξησης των 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. και TRAL LTD και 3) τη μερική κάλυψη της Αύξησης:  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Δημήτριος 
Κοντομηνάς 

2.491.738 44,36% 2.491.738 38,90% 

Αμοιρίδης – 
Σαββίδης 
Α.Ε. 

487.348 8,68% 974.696 15,22% 

TRAL LTD 301.500 5,37% 603.000 9,41% 

Λοιποί 
Μέτοχοι 

2.336.014 41,59% 2.336.014 36,47% 



  
  
 

125 
 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
% ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(<5%) 

Σύνολο 5.616.600 100,00% 6.405.448 100,00% 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που 

ενδεχομένως να μην επαληθευτούν. 

Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μεγάλος μέτοχος ή μέλος των 

διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της που προτίθενται να εγγράψουν την 

προσφορά ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγράψει περισσότερο από το 5% 

της προσφοράς, πέραν των ανωτέρω. 

4.8 Δαπάνες Έκδοσης 
 

Δαπάνες Έκδοσης 
(ποσά σε € χιλ.)  
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισφορά 
υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού 

15 

Τέλος εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου και πόρος 
υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

10 

Δικαιώματα Χ.Α. & Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. 5 

Λοιπές δαπάνες* 75 

Σύνολο 105 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

*Ανακοινώσεις στον Τύπο, εκτύπωση και διάθεση Ενημερωτικών Δελτίων, υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της 

Αύξησης κλπ. 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αφαιρεθούν από τα αντληθέντα κεφάλαια.  

4.9 Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα  

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης της Εταιρίας είναι το 
ακόλουθο:  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  28.06.2019 

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων 
προτίμησης στην Αύξηση  02.07.2019 

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ.  της ανακοίνωσης για την αποκοπή των δικαιωμάτων 
προτίμησης και τη περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς 
και την έναρξη και λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 
προτίμησης 02.07.2019 
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 
στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 01.07.2019 

Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας, της Ε.Χ.Α.Ε και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  01.07.2019 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 
στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 3 του 
Ν.3401/2005 02.07.2019 

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής με το δικαίωμα 
προτίμησης 03.07.2019 

Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης – προσαρμογή της τιμής 04.07.2019 

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση - record date 05.07.2019 

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους 
Λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.T. και λήψη σχετικής βεβαίωσης 08.07.2019 

Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης  09.07.2019 

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης  18.07.2019 

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης  23.07.2019 

Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρίας για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και τη 
πιστοποίηση της Αύξησης 25.07.2019 

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Αύξησης 25.07.2019 

Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Διοικούσα Επιτροπή του 
Χ.Α.* 01.08.2019  

Δημοσίευση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έγκριση 
εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης 
διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 01.08.2019 

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 05.08.2019 
*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την ανωτέρω 
ημερομηνία. 

 

 Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους 
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του 
επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας. 


