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ΑΙΣΗΗ  
ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 

 

 
Η. Δπσλπκία ηεο ππό ζύζηαζε Δηαηξίαο :  

……..…………………………………………………………………...……………….  

 

Έδξα ηεο Δηαηξίαο :  

 

Α.Φ.Μ:  

 

Ταρπδξνκηθή Γηεύζπλζε :  

 

Οδόο : Αξηζκόο : Ταρ. Κώδηθαο :  

 

Πόιε :                                    Αξηζκόο Τειεθώλνπ :                  Αξηζκόο Fax :  

 

ΗΗ. Ολνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνώζεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

 

Δπώλπκν…….…………………………………………………………………………..  

 

Όλνκα….………………………………………………………………………………..  

 

Ηδηόηεηα.………………………………………………………………………………...  

 

Α.Φ.Μ:  

 

Ταρπδξνκηθή Γηεύζπλζε :  

 

Οδόο :                    Αξηζκόο :                     Ταρ. Κώδηθαο:  

 

Πόιε:  

 

Αξηζκόο Τειεθώλνπ:  

 

ΑξηζκόοFax: 

 

Ζ ππνςήθηα Δηαηξία, κέζσ ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο :  

  

 1. Εεηά λα ηεο ρνξεγεζεί άδεηα Δηαηξίαο Γηαρείξηζεο Δηαηξίαο Δπελδύζεσλ ζε 

Αθίλεηε Πεξηνπζία κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην, θαζώο θαη 
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θάζε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα παξαπάλσ 

αιιά κπνξεί λα ηεο δεηεζεί από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

  

 2. Σπκθσλεί θαη απνδέρεηαη ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηε λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δηαηξηώλ γεληθά θαη ησλ Δηαηξηώλ 

Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία.  Δηδηθόηεξα,  

 3. Βεβαηώλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε :  

 

(α) Όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αιεζή 

θαη όηη δελ έρνπλ παξαιεηθζεί ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο.  

(β) Όηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξίαο, όπσο εκθαλίδεηαη ζηηο 

ππνβιεζείζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ έρεη αιιάμεη εθηόο 

δηθαηνινγεκέλσλ απνθιίζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο εληόο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο.  

(γ) Όηη ζα ελεκεξώλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθύςεη 

ζε ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην εξσηεκαηνιόγην θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο.  

Πηζηνπνηνύκε όηη ε αίηεζε θαη ην εξσηεκαηνιόγην ηνπ Υπνςεθίνπ ηέζεθαλ ππόςε ησλ 

επηζήκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ θαη όηη είλαη όια απνδεθηά από απηνύο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα, ………………………………  

 

Ο Δθπξόζσπνο ηεο Δηαηξίαο 
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΠΟΦΗΦΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ  

Ι. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΗ ΤΠΟΦΗΦΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ  

1. Νομική καηάζηαζη ηηρ Δηαιπίαρ  

1.1. Δπσλπκία ηεο Δηαηξίαο.  

1.2. Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ (Μ.Α.Δ.).  

1.3. Σρέδην θαηαζηαηηθνύ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο.  

1.4. Γηεύζπλζε ηεο έδξαο θαη νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο 

γηα ηηο απαξαίηεηεο επαθέο κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

1.5. Ο δηαθξηηηθόο ηίηινο ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο.  

1.6. Πξνεγνύκελε επσλπκία θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο, αλ ε Δηαηξία πξνέξρεηαη από 

ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ.  

1.7. Γηεύζπλζε ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ (head office) ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο, αλ είλαη 

δηαθνξεηηθή από ηε δηεύζπλζε ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ηεο Δηαηξίαο (registered office).  

1.8. Α.Φ.Μ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο, (ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο).  

 

2. Οπγανόγπαμμα ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ  

2.1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ηεο 

ππνςήθηαο Δηαηξίαο.  

2.2. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ππνςήθηα Δηαηξία αλήθεη ζε όκηιν, παξνπζίαζε πίλαθα 

ζπκκεηνρώλ πνπ ζα θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ Δηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ κε πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο πάλσ από 10%, θαζώο θαη ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο.  

2.3. Κύξηνη κέηνρνη άλσ ηνπ 10% ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ θαη 

ηηο ηπρόλ ζπκκεηνρέο ηνπο άλσ ηνπ 10% ζην θεθάιαην Δηαηξηώλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

θαη αζθαιηζηηθνύ ηνκέα. 

3. Γιοπιζμόρ ηυν κςπιόηεπυν ζηελεσών ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ  

3.1. Αλαθέξεηε νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα θαη 

Α.Φ.Μ ηνπ ππνςήθηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ 

αλώηεξσλ ζηειερώλ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο, θαζώο θαη ησλ ζηειερώλ πνπ θαηέρνπλ 
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γλώζεηο θαη εκπεηξία ζρεηηθή κε ηελ αγνξά αθηλήησλ. Γηαρσξίζηε αλάκεζα ζε 

εθηειεζηηθνύο (executive) θαη κε εθηειεζηηθνύο (non executive) θαη αλαθέξεηε ηελ 

πξνβιεπόκελε ζέζε ηνπ θαζελόο ζηελ Δηαηξία.  

3.2. Αλαθέξεηε νλνκαηεπώλπκν θαη επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ζηειερώλ πνπ 

παξαηηήζεθαλ ή απνιύζεθαλ από ηελ ππνςήθηα Δηαηξία ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία, αλ 

πξόθεηηαη γηα Δηαηξία εθ κεηαηξνπήο. Δπίζεο, ηηο εκεξνκελίεο θαη ην ιόγν παξαίηεζεο ή 

απόιπζήο ηνπο.  

3.3. Αλαθέξεηε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ππόινηπα ζηειέρε ηεο ππνςήθηαο 

Δηαηξίαο.  

 ♦ Ολνκαηεπώλπκν.  

 ♦ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο.  

 ♦ Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα.  

 ♦ Α.Φ.Μ. 

 ♦ Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία δηνξηζκνύ.  

 ♦ Πξνβιεπόκελε ζέζε ζηελ Δηαηξία.  

 

4. Γιαδικαζία εξαζθάλιζηρ ηηρ οπθήρ λειηοςπγίαρ ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ  

4.1. Αλαθέξαηε νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα, Α.Φ.Μ 

θαη εηδίθεπζε ηνπ ππνςήθηνπ ππεπζύλνπ/σλ ζηα ηκήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηνίθεζεο θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο ππνςήθηαο εηαηξίαο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε 

ππνβνιή βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο.  

4.2. Παξνπζηάζαηε νλνκαζηηθό θαηάινγν όισλ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ππνςήθηαο 

Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαο :  

α) ηηο θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό απαζρνινπκέλσλ.  

β) ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή πείξα θαη άιια πξνζόληα κε βάζε ηα 

νπνία θξίλεηαη ε αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ηνπ θάζε απαζρνινύκελνπ.  

 

ΙΙ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΤΠΟΦΗΦΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ  

Σθνπόο ηνπ ηκήκαηνο ΗΗ είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ επαθξηβώο νη θαηεγνξίεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα αζθεί ε ππνςήθηα Δηαηξία κεηά 

ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Κ.Ν. 
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2190/1920 θαη λ. 2778/1999). Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη νη απαληήζεηο λα είλαη ην 

δπλαηόλ πεξηεθηηθέο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο ηεο ππνςήθηαο 

Δηαηξίαο.  

2. Πποβλεπόμενερ διαδικαζίερ ανάπηςξηρ και πποώθηζηρ ηηρ επισειπημαηικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ  

δ) Υπάξρεη από κέξνπο ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο θάπνηα έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ θιάδν θαη 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο πξόθεηηαη λα δηεμάγεη;  

ζη) Αλαθέξαηε νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη 

πξνώζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο.  

3. Άλλερ πληποθοπίερ  

α) Αλαθέξαηε νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζεσξείηε ρξήζηκε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θύζεο ή ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ε ππνςήθηα Δηαηξία 

πξόθεηηαη λα δηεμάγεη κέζα ζηα όξηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  

β)   ♦ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα αζθείηαη.  

 ♦ Τνλ αξηζκό ησλ απαζρνινπκέλσλ αηόκσλ.  

 Αλαθέξαηε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηελ ππνςήθηα Δηαηξία, 

θαζώο θαη ην είδνο απαζρόιεζεο γηα θάζε έλα μερσξηζηά. 

 

ΙΙΙ. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΤΠΟΦΗΦΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

Δπσλπκία : ………..…………………………………………………………………….  

Ζκεξνκελία : ……..…………………………………………………………………….  

1. Πποϋπολογιζηικά ζηοισεία Κεθαλαίος ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ  

Δπελδπηηθά Πάγηα Σηνηρεία 

Πάγηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δηαηξίαο  

Γαπάλεο καθξνρξόληαο απόζβεζεο  

Κεθάιαην δηαζέζηκν γηα επελδύζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία 

Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σύλνιν Δλεξγεηηθνύ  

Μείνλ : Γάλεηα γηα απόθηεζε επελδπηηθώλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

             Γάλεηα γηα απόθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ            

αλαγθώλ ηεο Δηαηξίαο 
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             Λνηπέο Υπνρξεώζεηο  

Άιιν : Πξνζζεηηθό / Αθαηξεηηθό (πξνζδηνξίζηε)  

Ίδηα Κεθάιαηα  

___________________________________________________________________  

Σεκείσζε : α) Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξνθύπηνπλ από ηνλ ππνβιεζέληα ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνϋπνινγηζκό ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ππνςήθηαο Δηαηξίαο γηα  ηα πξώηα ηξία έηε ιεηηνπξγίαο ηεο [βιέπε 6(ε) θαη 6(ζη)].  

  

2. Πποϋπολογιζμόρ ηυν σπημαηοδοηικών πόπυν ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ  

α) Δηζθνξέο κεηόρσλ ζε κεηξεηά 

β) Δηζθνξέο κεηόρσλ ζε επελδπηηθά αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2778/99 (λα επηζπλαθζεί αλαιπηηθόο πίλαθαο) 

γ) Δηζθνξέο κεηόρσλ ζε ινηπά θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

εμππεξεηνύλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο (λα επηζπλαθζεί αλαιπηηθόο πίλαθαο) 

δ) Υπνρξεσηηθό ειάρηζην πνζό ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ πνπ νξίδεηαη από ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία.  

ε) Υπεξβάιινληεο ρξεκαηνδνηηθνί πόξνη 

 

Ζ εηζθνξά άιισλ από κεηξεηά ζηνηρείσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη σο πξνο ηελ 

αμία ηνπο, ηα όξηα πνπ ηίζεληαη από ηνλ λόκν 2778/99 γηα ηηο επελδύζεηο ηεο εηαηξίαο.  

Ζ απνηίκεζε ησλ εηζθνξώλ ζε είδνο πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί πξόζθαηα θαη ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 λ. 2190/1920 όπσο ηζρύεη. Οη εθζέζεηο απνηίκεζεο πξέπεη 

λα επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε.    

 

6. Υπημαηοοικονομικέρ πληποθοπίερ ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπίαρ 

Σεκείσζε : Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ησλ αθόινπζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ππνςήθηα Δηαηξία θαη άιια ζπγγελή πξνο ηελ Δηαηξία 

λνκηθά θαη θπζηθά πξόζσπα :  

1) Σε πεξίπησζε εηζθνξώλ ζε είδνο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εηζθεξνκέλσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Δηδηθόηεξα γηα ηα εηζθεξόκελα αθίλεηα, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
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απηώλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απόθαζε 

8/259/19.12.2002 ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο  

2) Δθζέζεηο απνηίκεζεο ησλ εηζθεξνκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο από 

νξθσηνύο εθηηκεηέο  

3) Τν ζύλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ ηζνινγηζκώλ ηεο κεηέξαο Δηαηξίαο γηα ηελ ηειεπηαία 

3εηία.  

4) Τν ζύλνιν ησλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκώλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία, 

εθόζνλ ε ππνςήθηα Δηαηξία αλήθεη ζε Όκηιν.  

5) Αλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλνη ηζνινγηζκνί (γηα ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν), ηόηε :  

i) Υπνβάιινληαη εμακεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο αλ ε κεηέξα Δηαηξία είλαη 

εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ 

 ii) Υπνβάιινληαη πξνζσξηλνί ηζνινγηζκνί, αλ ε κεηέξα Δηαηξία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην 

Φ.Α.Α.  

6) Τν ηζνδύγην γεληθνύ θαζνιηθνύ ηεο κεηέξαο Δηαηξίαο γηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα από 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο.  

7) i) Πξνϋπνινγηζηηθόο ηζνινγηζκόο (proforma balance sheet) θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο 

ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο γηα ηα επόκελα ηξία έηε από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

ii) Τν ζύλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ ηζνινγηζκώλ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο γηα ηελ 

ηειεπηαία 3εηία, αλ ε Δηαηξία πξνέξρεηαη από ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ.  

8) Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ άληιεζεο θεθαιαίσλ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο θαη 

πξόβιεςε εμέιημεο ησλ βαζηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ηα επόκελα ηξία 

έηε από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Δηδηθόηεξα ππνβάιινληαη νη αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: 

   i) Πξνϋπνινγηζηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηα επόκελα ηξία έηε από 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ππόδεηγκα (3 Year Pro forma 

Income Statement) 

  ii) Καηάζηαζε θάιπςεο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ γηα ηα επόκελα ηξία έηε από ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ππνινγηζκόο ηνπ ζρεηηθνύ δείθηε (Debt Service Coverage 

Ratio) ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ππόδεηγκα  

9) Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο ζε 

αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Διιάδα.  
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10) Σύλζεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο, θαζώο θαη ηα πνζά θαη 

νη θαηεγνξίεο κεηνρώλ.  

11) Καηάζηαζε δαλείσλ ησλ θπξίσλ κεηόρσλ (άλσ ηνπ 10%) ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο, 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Λεπηνκέξεηεο γηα ην 

δαλεηζηή, πνζό, δηάξθεηα, επηηόθην, εγγπήζεηο θαη όξνη απνπιεξσκήο.  

12) Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε άιιεο πεγέο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

ππνςήθηαο Δηαηξίαο. 

13) Καηάζηαζε δαλείσλ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο, αλ πξνέξρεηαη από ηξνπνπνίεζε 

θαηαζηαηηθνύ. Λεπηνκέξεηεο γηα ην δαλεηζηή, πνζό, δηάξθεηα, επηηόθην, εγγπήζεηο θαη 

όξνη απνπιεξσκήο. Τν ζπλνιηθό ύςνο ησλ δαλείσλ ηεο ππνςήθηαο εηαηξίαο δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ άξζξνπ 26 λ. 2778/99. ηβ) Καηάζηαζε ησλ βεβαξεκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο. Λεπηνκέξεηεο γηα ην είδνο θαη ηελ 

αμία ησλ ζηνηρείσλ. Δηδηθόηεξα ζε πεξίπησζε εηζθνξάο βεβαξεκέλσλ αθηλήησλ, 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη: α) ηελ απνηηκεζείζα αμία θαη ηελ αμία 

θηήζεσο ηνπ θάζε αθηλήηνπ β) ηα ζπλδεδεκέλα κε θάζε αθίλεην δάλεηα, β) ην ύςνο ηνπ 

αλεμόθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ θάζε  δαλείνπ θαη γ) ην ύςνο ηνπ εγγεγξακκέλνπ βάξνπο επί 

ηνπ θάζε αθηλήηνπ.  

14) Καηάζηαζε ησλ βεβαξεκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ησλ 

βεβαξεκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη θύξηνη κέηνρνη ηεο 

ππνςήθηαο Δηαηξίαο.  

15) Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο ππνςήθηαο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα. Δηδηθόηεξα, ζε πεξίπησζε εηζθνξάο αθηλήησλ, 

θαηάζηαζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ εηζθεξνκέλσλ αθηλήησλ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απόθαζε 7/259/19.12.2002 ηνπ 

Γ.Σ. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

 

IV. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΥΔΣΙΚΟ ΜΔ ΣΑ ΜΔΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΧΣΑΣΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΑ ΣΔΛΔΥΗ ΣΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ  
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Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

ησλ αλώηαησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο ππνςήθηαο εηαηξίαο, εθαξκόδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο 4/452/1.11.2007 «Κξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζώπσλ πνπ 

δηεπζύλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ΑΔΠΔΥ, ΑΔΔΓ, ΑΔΓΑΚ, ΑΔΔΦ θαη ΑΔΔΑΠ» ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

 

V. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΥΔΣΙΚΟ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ (ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ Δ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ 

ΑΓΟΡΑ) 

 

Σηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη πξηλ ηελ απόθηεζε, αύμεζε ή δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζε 

ΑΔΔΑΠ: 

1. Δπηζηνιή ηνπ κεηόρνπ (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) πνπ κεηαβηβάδεη κεηνρέο, έηζη ώζηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπ λα κεησζεί ζε ιηγόηεξν από 20%, 1/3 ή 50%, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν 

αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πξνο κεηαβίβαζε, ην πνζνζηό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζην νπνίν 

αληηζηνηρνύλ θαη ην πξόζσπν (θπζηθό ή λνκηθό) ην νπνίν πξόθεηηαη λα ηηο αλαιάβεη. 

2. Δπηζηνιή ηνπ πξνζώπνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ) ην νπνίν πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηηο 

κεηνρέο, έηζη ώζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ λα θζάζεη ή λα ππεξβεί ην 20%, 1/3 ή 50% (ν 

απνθηώλ κέηνρνο), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πξνο αλάιεςε, ην 

πνζνζηό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρνύλ θαη ην πξόζσπν (θπζηθό ή 

λνκηθό) ην νπνίν πξόθεηηαη λα ηηο κεηαβηβάζεη.   

3. Βηνγξαθηθό Σεκείσκα (εάλ ν απνθηώλ είλαη θπζηθό πξόζσπν) 

4. Δξσηεκαηνιόγην (εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν) 

5. Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ αληίγξαθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ 

(εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν) 

6. Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κε πησρεύζεσο 

(εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη θπζηθό πξόζσπν) 

7. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ νηθεία ΓΟΥ, ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ απόδεημε ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ 

πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή. 
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8. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη 

εηδηθή ζπκκεηνρή. 

9. Τειεπηαίεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν 

πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ή λα απμήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή. 

10. Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηελ Δ.Κ. γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κε πησρεύζεσο 

(εάλ ν απνθηώλ κέηνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν). 

11. Σηνηρεία ησλ κεηόρσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ή λα 

απμήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή. 

12. Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. θαη ινηπώλ πξνζώπσλ πνπ αθνύλ δηνίθεζε 

ζην λνκηθό πξόζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ή λα απμήζεη εηδηθή ζπκκεηνρή. 

13. Υπεύζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί. 

14. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ππέξ ηεο Δ.Κ. ηνπ πξνβιεπόκελνπ ηέινπο γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

αίηεζεο θαη γηα ηελ εμέηαζε θαηαιιειόηεηαο θάζε λένπ κεηόρνπ. 

 

 


