ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
4.450.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «NTIONIK AEBE» ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 1.335.000
ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
89
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΕΚΑΣΤΗΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (50.000) ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,30€) ΕΚΑΣΤΗ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
(15.000) ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΜΟΔ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β’
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 27.7.2016 ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΔ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10/11/2016 ΠΟΥ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΔ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ 24/4/2017 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ
ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)
809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

Η ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 24/4/2017
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

2.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρεία και την Δραστηριότητα της

2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρίας

3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας
3.1.1

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Υπεύθυνα Πρόσωπα

3.1.2

Νόμιμοι Ελεγκτές

3.2

Φορολογικός Έλεγχος

3.3

Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού

3.4

Έγγραφα μέσω Παραπομπής

3.5

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Χρήσεων 20142015 και του Α' Εξαμήνου των χρήσεων 2015 και 2016

3.6

Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο

3.7

Γενικές Πληροφορίες Για Την Εταιρία

3.7.1

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

3.7.2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3.7.2.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2014 - 2015 και 1.1 - 30.6.2016
3.7.2.2 Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις
3.7.3

Δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου

3.7.3.1 Τομέας Εμπορίας και Διανομής
3.7.3.2 Τομέας Λογισμικού
3.7.3.3 Τομέας Ενέργειας
3.7.3.4 Τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
3.8

Οργανωτική Διάρθωση Ομίλου

3.9

Πληροφορίες για τις συμμετοχές της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

3.9.1

ATCOM A.E
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3.9.2

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε

3.9.3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε

3.9.4

ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε

3.9.5

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

3.10

Πάγια περιουσιακά Στοιχεία –Εγκαταστάσεις

3.10.1 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις Εξοπλισμός
3.10.2 Ασφαλιστικές Καλύψεις
3.10.3 Εμπράγματα Βάρη – Εγγυήσεις
3.11

Σήματα Ευρεσιτεχνίες , άδειες εκμετάλλευσης, έρευνας και ανάπτυξης και λειτουργίας

3.11.1 Σήματα Ευρεσιτεχνίας
3.11.2 Αδειες εκμετάλλευσης και λειτουργίας
3.12

Νομοθετικό Πλαίσιο

3.13

Σημαντικές Συμβάσεις

3.14

Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

3.15

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεων 2014-15

3.15.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένου συνολικού εισοδήματος χρή-σεων
2014-2015
3.15.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ταμειακών ροών ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ για τις
χρήσεις 2014-2015
3.15.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές καθαρής θέσης Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ για τις χρήσεις 2014-2015
3.15.4 Πληροφορίες βάσει του αρ. 4308/14 , όπως ισχύει, που δεν περιλαμβάνονται στις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
3.16

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 01.01-30.6.2016

3.16.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενδιάμεσων Αποτελεσμάτων Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΕΒΕ περιόδου 1.1-30.6.2016
3.16.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων ισολογισμών περιόδου 1.11-30.6.2016
3.16.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ταμειακών ροών περιόδου 1.1 30.6.2016.
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3.16.4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές καθαρής θέσης Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ περιόδου 1.1 - 30.6.2016
3.17

Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ Πηγές Κεφαλαίων

3.18

Περιορισμός στη χρήση κεφαλαίων

3.19

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

3.19.1 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
3.20

Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρίας

3.21

Πληροφορίες για τις Τάσεις

3.22

Μερισματική Πολιτική

3.23

Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες

3.24

Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη

3.25

Διοικητικό Συμβούλιο

3.26

Εταιρική Διακυβέρνηση

3.27 Προσωπικό
3.28

Μετοχική Σύνθεση

3.29

Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών

3.30

Πρόσθετες Πληροφορίες

3.31 Μετοχικό κεφάλαιο
3.31.1 Εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου
3.32 Ιδρυτική πράξη και καταστατικό
4.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

4.1 Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης
4.2 Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
4.3 Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω έκδοσης ΜΟΔ και Χρήση Κεφαλαίων
4.4 Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της έκδοσης του ΜΟΔ
4.5. Όροι του ΜΟΔ
4.4.1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μετατροπή του ΜΟΔ και εισαγωγή την νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση
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4.6

Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εισαγωγή νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση

4.7 Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της εκδότριας
4.7.1 Γενικά
4.7.2 Δικαιώματα Μετόχων
4.7.3 Φορολογία μερισμάτων
4.7.4

Φορολογία του κέρδους απο την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

4.8 Μείωση διασποράς ( Dilution)
4.9 Δαπάνες για την Εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από την Εκδοση και μετατροπή του ΜΟΔ
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1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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 σε Τμήματα Α-Ε (Α.1-Ε.7).
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να
συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή
κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην
αρίθμηση κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα
λόγω 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 «μη διαθέσιμο».
Ενότητα A - Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις
A.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.
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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.



Δεν
συντρέχει.

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
διαμεσολαβητή.

Ενότητα B — Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
B.1

Νόμιμη και εμπορική
επωνυμία του εκδότη.

Η νόμιμη επωνυμία του Εκδότη είναι ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο
«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε» εφεξής η«Εταιρεία»

B.2

Έδρα και νομική μορφή
του εκδότη, νομοθεσία
βάσει της οποίας ενεργεί ο
εκδότης και χώρα
σύστασης.

Η Χώρα σύστασης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα .

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

Η έδρα της Εταιρίας είναι στην Ελλάδα στο Δήμο Αχαρνών επί της οδού
Αριστοτέλους αρ.95. Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται γενικότερα από τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, καθώς
επίσης και από τις ισχύουσες διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου και του
δικαίου Κεφαλαιαγοράς όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά στις διατάξεις
του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Ν. 3016/2002, Ν. 3340/2005,
Ν.3401/2005, Ν. 3371/2005 και Ν. 3556/2007, όπως ισχύουν, καθώς και την εν
γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται
αγαθών, Προιόντων

στην εμπορία - διανομή- καταναλωτικών

Τηλεπικοινωνιών, Καταναλωτικών Προϊόντων, και στη

παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
Επίσης, μέσω των θυγατρικών-συγγενών της εταιριών (με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης, καθαρής θέσης και αναλογικής ενοποίησης), ATCOMA.E, IRA
MEDIA A.E, ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ, ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ και
SHOP365.GRA.E, ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ, ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ, αναπτύσσονται
δραστηριότητες στους τομείς του Λογισμικού, Ενέργειας και Συμβουλευτικών
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B.4α

υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν, και
προσδιορισμός των
κυριότερων αγορών στις
οποίες δραστηριοποιείται
ο εκδότης.

Υπηρεσιών

Περιγραφή των
σημαντικότερων
πρόσφατων τάσεων που
επηρεάζουν τον εκδότη και
των αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται.

Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όμιλο έχουν ως εξής:
Η Εταιρεία δραστηροποιείται κυρίως στην Ελληνική αγορά.
Οι προοπτικές στον τομέα Εμπορία – Διανομή παραμένουν δυσμενείς για το
2017 χωρίς όμως να είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση της έντασης της ύφεσης
και της πτωτικής τάσης που θα διαμορφωθεί λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης
στην Ελληνική Οικονομία.
Στα πλαίσια αυτά η ύφεση επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα προς
κατανάλωση, οι προσδοκίες για το 2017 δεν είναι αισιόδοξες.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 θα
ολοκληρώσει τη συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της με τις
συνεργαζόμενες συστημικές τράπεζες που θα έχει σαν αποτέλεσμα την
σημαντική μείωση του Χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρείας που θα
επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Οι προοπτικές για τον Χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αναμένεται να
παραμείνουν σταθερές το 2017.
Το συνολικό λειτουργικό κόστος του Ομίλου για το 2017 αναμένεται να
παρουσιάσει μικρή μείωση λόγω της προσπάθειας της Διοίκησης για την
μείωση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης που θα επηρεάσει θετικά τα
αποτελέσματα της Εταιρείας
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει πέραν των
προαναφερθέντων κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή
γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές
της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση.

B.5

Εάν ο εκδότης είναι μέλος
ομίλου, περιγραφή του
ομίλου και της θέσης που
κατέχει σε αυτόν ο
εκδότης.

Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατά την 30.6.2016 είναι η μητρική Εταιρεία ομίλου 15 Εταιρειών
που κυρίως δραστηριοποιούνται στους κάτωθι επιχειρηματικούς τομείς:

•

Καταναλωτικά αγαθά, Εμπορία Γαλακτομικών και συναφών ειδών

(Τομέας Εμπορίας και Διανομής)

•

Ψηφιακές Εφαρογές ( Τομέας Λογισμικού)
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•

- 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, καθώς και το ύψος
της συμμετοχής που
κατέχει το πρόσωπο αυτό.
Β.6

- Διευκρινίζεται εάν οι
κύριοι μέτοχοι του εκδότη
κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου,
εφόσον υπάρχουν.

Ενέργειας

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας της 10/4/2017 και πριν την
εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από την έκδοση και
μετατροπή του ΜΟΔ οι μέτοχοι που κατέχουν πάνω από 5% είναι οι
παρακάτω:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ στις 10/4/2017
Μέτοχος
Αρ. Μετοχών
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε
Eπενδυτικό κοινό
<5%
Σύνολο

Η

128.016
120.592

%επι του συνόλου
των μετοχών
9,03%
8,51%

1.168.703

82,46%

1.417.311

100%

Εταιρεία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει

ποσοστό άνω του 5% των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου, ούτε
- Να αναφερθεί εάν και
από ποιον ο εκδότης
κατέχεται ή ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, στο
βαθμό που ο εκδότης
γνωρίζει τις σχετικές
πληροφορίες, και να
περιγραφεί η φύση αυτού
του ελέγχου.

γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία
ψήφο σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους
μετόχους της και λαμβανομένων υπ όψιν των μέτρων που ελήφθησαν για να
διασφαλιστεί δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό
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B.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
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

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
30/06/2016

30/06/2015

28.549.570

21.196.828

47.789.460

43.941.924

2.226.667

67.544

793.763

443.772

678.288

(900.229)

(1.962.450)

(3.046.580)

Κέρδη / (ζημιές) προ
φόρων

(2.056.217)

5.466.194

2.449.874

(7.174.580)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από
φόρους

(2.158.983)

4.653.833

1.425.077

(6.736.838)

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους

(2.190.103)

4.647.026

1.501.166

(6.726.053)

(2.074.987)

4.446.591

1.783.933

(6.495.844)

(115.115)

200.436

(282.767)

(230.209)

(0,2452)

(0,1489)

0,2050

(0,7801)

Πωλήσεις
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

31/12/2015

31/12/2014

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα περιόδου
αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από
φόρους ανά μετοχή-βασικά
(σε €)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016.

Στον πίνακα ανωτέρω περιλαμβάνεται αναφορά σε συγκεκριμένο μέγεθος που
δεν ορίζεται από τα Δ.Π.Χ.Α. (ειδικότερα στα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων
και αποσβέσεων («EBITDA»)) το οποίο ορίζεται ως Εναλλακτικός Δείκτης
Μέτρησης Απόδοσης (Alternative Performance Measure), .
Ως EBITDA, η Διοίκηση της Εταιρίας ορίζει τα κέρδη/ζημίες περιόδου προ
φόρων πλέον αποσβέσεων, πλέον των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων
(ή μείον των καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων) πλέον των λοιπών
χρηματοοικονομικών εξόδων και ζημιών καθώς και των ζημιών από
συνδεδεμένες εταιρίες (ή μείον των λοιπών χρηματοοικονομικών εσόδων και
κερδών καθώς και των κερδών από συνδεδεμένες εταιρίες).
Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων

κατά την περίοδο 01.01.30.6.2016
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διαμορφώθηκαν σε 2.056.217 € έναντι κερδών 5.466.194€ κατά τη αντίστοιχη
περίοδο του 2015. Η σημαντική ανωτέρω απόκλιση οφείλεται στην
αναταξινόμηση της Εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ κατά την χρήση 2015 από επενδύσεις σε
θυγατρικές σε επενδύσεις σε συγγενείς καθώς δεν υφίστανται οι συνθήκες
ελέγχου επί αυτής. . Η μεταφορά έγινε στην εύλογη αξία της συμμετοχής η
οποία προσδιορίστηκε στο ποσό των € 6,2 εκ. και προέκυψε θετική διαφορά η
οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα του 2015 ποσού € 5,48 εκ..
Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένων
Ισολογισμών
30/6/2016

31/12/2015

31/12/2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά
Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

7.332.744

7.481.094

8.122.785

Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία

4.075.551

4.871.592

4.793.601

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

10.616.645

11.133.763

4.671.877

461.843

461.843

461.843

1.868.894

1.906.411

1.928.350

24.355.676

25.854.702

19.978.455

6.057.579

7.153.605

8.404.605

42.956.075

39.259.444

29.706.909

6.171.934

5.366.943

5.616.986

871.011

1.454.944

2.258.345

1.456.573

1.957.022

2.198.337

57.513.172

55.191.958

48.185.182

81.868.849

81.046.660

68.163.637

4.251.931

4.251.931

4.251.931

11.348.611

11.348.611

11.348.611

Αποθεματικά εύλογης αξίας

1.557.360

1.557.360

1.557.360

Λοιπά αποθεματικά

1.522.390

1.553.510

1.524.466

Αποτελέσματα Εις Νέον

(24.697.073)

(22.653.205)

(24.408.095)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών
μητρικής

(6.016.781)

(3.941.793)

(5.725.727)

973.886

1.089.001

2.319.924

Λοιπές επενδύσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο

Δικαιώματα Μειοψηφίας
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(5.042.895)

(2.852.792)

(3.405.803)

16.776.486

17.079.512

17.056.589

29.083

49.262

0

1.134.766

1.063.752

426.931

227.835

216.444

303.642

8.552.166

8.519.668

390.309

26.720.336

26.928.638

18.177.470

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16.871.801

15.100.574

7.268.046

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.843.395

1.647.283

4.471.132

40.076.450

37.645.143

32.935.511

1.399.761

2.577.813

8.717.281

Σύνολο Βραχυπροθέσμων
Υποχρεώσεων

60.191.408

56.970.814

53.391.970

Σύνολο Υποχρεώσεων

86.911.744

83.899.452

71.569.440

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

81.868.849

81.046.660

68.163.637

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία (πρόβλεψη
αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων
Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016.

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανήλθαν σε € 40.076.450 την 30.6.2016 ,σε €
37.645.143 την 31.12.2015 έναντι € 32.935.511 την 31.12.2014 και σε €
50.361.229 την 31.12.2013.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Μείον/Πλέον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που δεν
ενοποιήθηκαν-ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση

01/01 30/06/20
16

01/01 30/06/20
15

01/01 31/12/20
15

01/01 31/12/20
14

-3.000.867

-4.044.017

-1.653.576

110.998

392.316

1.359.027

1.794.455

-817.590

2.108.102

2.525.841

1.005.871

536.669

-500.449

-159.150

1.146.750

-169.924

1.957.022

2.198.337

2.198.337

2.368.261

0

-1.388.064

-1.388.065

0
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Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.456.573

651.124

1.957.022

2.198.337

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016

B.8

B.9

B.10

B.11

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
Εταιρείας.

Δε συντρέχει

Όταν γίνεται πρόβλεψη ή
εκτίμηση κερδών,
δηλώνεται το ποσό.

Δε συντρέχει

Περιγραφή της φύσης
τυχόν επιφυλάξεων στην
έκθεση ελέγχου για τις
ιστορικές
χρηματοοικονομικές
πληροφορίες
Εάν το κεφάλαιο κίνησης
του εκδότη δεν επαρκεί

Δε συντρέχει

Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους επόμενους 12
μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η
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για τις τρέχουσες
απαιτήσεις του εκδότη
πρέπει να συμπεριληφθεί
επεξήγηση.

αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την
κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας .
Η Διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μέχρι και την
Ημερομηνία Εκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου δηλώνει ότι το
Κεφάλαιο Κίνησης δεν επαρκεί για τους επόμενους 12 μήνες για την κάλυψη
των τρεχουσών δραστηριοτήτων του ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ανάγκες
της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε € 2.687.000 .
Η Εταιρεία θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
η οποία θα πραγματοποιηθεί το Α Εξάμηνο του 2017 να αποφασίσουν την
προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή
έκδοση νέου ΜΟΔ
Eαν δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της
Διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη του
Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς
τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές της Εταιρείας και να
ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων
της .
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το
αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν
τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς και η επιδιωκόμενη
αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού (υπό τους υφιστάμενους ή
τυχόν νέους όρους) δεν ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται
να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα Δάνεια και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα εξόφλησης
των Υφιστάμενων Δανείων, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική
αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά
της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (την οποία
ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας
τα κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα
εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της
Εταιρείας, και ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη
πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία ή ειδική διαχείριση.

Ενότητα Γ – Κινητές αξίες Παραρτήματα

14

Γ.1

Περιγραφή του είδους και της
κατηγορίας των κινητών αξιών που
προσφέρονται ή/και εισάγονται προς
διαπραγμάτευση,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
αριθμού αναγνώρισης κινητών αξιών.

Γ.2

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι
κινητές αξίες.

Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται σε Ευρώ.

Γ.3

Ο αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και
έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, και των
μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν
εξοφληθεί. Η ονομαστική αξία ανά
μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε
€ 1.760.193,30 διαιρούμενο σε 5.867.311 κοινές ονομαστικές μετά
ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία. Το Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές
της Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωμένες.

Γ.4

Περιγραφή των δικαιωμάτων που
συνδέονται με τις κινητές αξίες.

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από το Νόμο κ.ν. 2190/1920. Δεδομένου, ότι οι μετοχές της
Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ισχύει η σχετική περί χρηματιστηρίου
νομοθεσία. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση
των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το
νόμο, το καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ.5

Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην
ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών
αξιών.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και
ελεύθερα μεταβιβάσιμες και δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να
περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα και μεταβίβαση των
μετοχών της Εταιρίας.

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.

Γ.7

Περιγραφή της μερισματικής πολιτικής.

Οι μετοχές της Εταιρίας που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση είναι
άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, θα διαπραγματεύονται στην
κατηγορία της Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και εκδίδονται βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του
καταστατικού της Εταιρίας. Ο κωδικός ISIN (International Security
Identification Νumber) των κοινών μετοχών της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ είναι
GRS339003022.

Οι κινητές αξίες που προέκυψαν από την μετατροπή του ΜΟΔ θα
εισαχθούν προς διαπραγμάτευση αποκλειστικά στο Χρηματιστήριο
Αθηνών και ειδικότερα στην κατηγορία Επιτήρησης.

Η Εταιρία την εξεταζόμενη τριετία 2013 - 2015, δεν διένειμε μέρισμα
λόγω της μη επίτευξης κερδών και συσσωρευμένων ζημιών
παρελθόντων ετών. Η Εταιρία δε δύναται να διασφαλίσει τη διανομή
κερδών σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον, η μερισματική πολιτική της
Εταιρίας εξαρτάται από την στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική της
θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες για ρευστότητα,
φορολογικοί και άλλοι νομικοί λόγοι.
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Ενότητα Δ — Κίνδυνοι
Δ.1

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους
βασικούς κινδύνους που αφορούν
ειδικά στον εκδότη ή στον τομέα
δραστηριότητάς του.



Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους
επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των
σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την
ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης
της δραστηριότητας της Εταιρείας .Η Διοίκηση της Εταιρίας
λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μέχρι και την Ημερομηνία Εκδοσης
του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου δηλώνει ότι το Κεφάλαιο Κίνησης
δεν επαρκεί για τους επόμενους 12 μήνες για την κάλυψη των
τρεχουσών δραστηριοτήτων του ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι
ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε € 2.687.000
.Η Εταιρεία θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί το Α Εξάμηνο του 2017 να
αποφασίσουν την προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών ή έκδοση νέου ΜΟΔ.Eαν δεν τελεσφορήσουν ή
αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης, , με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη του
Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας τότε ενδέχεται να επηρεαστούν
δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές της
Εταιρείας και να ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη
συνέχιση των δραστηριοτήτων της .Λαμβάνοντας υπόψη την
αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των
ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν
τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς και η Αναχρηματοδότηση
(υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους) δεν ολοκληρωθεί, οι
Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα
Δάνεια και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την
περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των
Υφιστάμενων Δανείων, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική
αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας
της Εταιρείας, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική
εκτέλεση διά της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας (την οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να
αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα προ τούτο
διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του
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υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της
Εταιρείας, και ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως
κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία ή
ειδική διαχείριση.


Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη ή και την
Ευρωπαϊκή Ένωση και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να
επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονομικά
μεγέθη του Ομίλου και την αξία των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Η
υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος ενδέχεται να είναι πολύ
σημαντική και να επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίμηση όλων
των εγχώριων οικονομικών μεγεθών και αξιών

 Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική δημοσιονομική κρίση
έχει και είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την
οικονομική κατάσταση του Ομίλου
 Η πρόσφατη οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη
δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού
είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος
δανεισμού του, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και
στα αποτελέσματα λειτουργίας της Εταιρίας και του Ομίλου.
 Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης, της
εφαρμογή της πολιτικής λιτότητας από την Ελληνική Κυβέρνηση, της
αυξανόμενης ανεργίας κ.α. θα μπορούσαν να ανακόψουν περαιτέρω το
ρυθμό ανόδου των πωλήσεων του Ομίλου πλήτοντας άμεσα τα έσοδα
και επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική
κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.


Τα αποθέματα σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της αγοραστικής
δύναμης των Ελλήνων καταναλωτών κινδυνεύουν είτε να μείνουν
αδιάθετα επι μακρόν με αποτέλεσμα να απαξιωθούν είτε να
εκποιηθούν σε σημαντικά μειωμένες τιμές σε σχέση με το κόστος
κτήσης με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα αποτελέσματα της Εταιρείας
 Ο ομίλος δραστηριοποιείται στον χώρο του λογισμικού μέσω της
θυγατρικής Εταιρείας ΑΤCΟΜ A.E. H γενικότερη οικονομική κρίση και
ύφεση στην αγορά έχει επηρεάσει άμεσα της επενδυτικές
δραστηριότητες της Εταιρείας αυτής με αποτέλεσμα την καθυστέρηση
στην ανάπτυξη & εξέλιξη των προϊόντων της ,λόγω έλλειψης ρευστού
διαθέσιμου απο την αγορά,γεγονός που θα επηρεάσει τον ρυθμό
ανάπτυξης και κατά επέκταση τις πωλήσεις της θυγατρικής Εταιρείας
ATCOM A.E
 Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων πηγών
Ενέργειας οι συνεχόμενες μεταβολές της φορολογίας νομοθεσίας που
αφορούν τις επενδύσεις στον ανωτέρω τομέα επηρεάζουν αρνητικά τα
αποτελέσματα της επένδυσης.
 Η λειτουργία και η διαχείριση της Εταιρίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από τη Διοίκηση και τα βασικά της στελέχη, τα οποία έχουν βαθιά
γνώση του αντικειμένου. Τυχόν απρόσμενη παύση της δραστηριότητας
τους στην διεύθυνση της Εταιρίας, πιθανότατα θα επέφερε
αποσυντονισμό και καθυστέρηση στα σχέδια εξυγίανσης και
ανάκαμψης της επιχείρησης
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Ασφαλιστικές Καλύψεις
Ο Ομιλος ασφαλίζει τα ακίνητά του, τα μηχανήματα και τα
εμπορεύματά του. Δεν υπάρχει κάποια αυτόματη πολιτική
προσαρμογής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω των ασφαλιστικών
ποσών σήμερα. Άρα είναι δυνατόν κάποια ομάδα ασφαλιζομένων
παγίων να υποασφαλίζεται ή να υπερασφαλίζεται. Αν λοιπόν επέλθει
κάποια ζημία στα ακίνητα, τα μηχανήματα ή τα εμπορεύματα της
εταιρίας και αυτά είναι υποασφαλισμένα ή υπερασφαλισμένα τότε θα
προκληθεί ζημία στην περιουσία της εταιρίας αντίστοιχη με την
διαφορά ανάμεσα στην ασφαλιστική αξία αποζημίωσης και την
πραγματική αξία του στοιχείου στην περίπτωση της υποασφάλισης και
της αναλογικά μειωμένης αποζημίωσης αξίας στην περίπτωση της
υπερασφάλισης.Την 30.6.2016 το ύψος των αποθεμάτων του ομίλου
ανερχόταν στο ποσό των €6.057.579. Η εταιρία έχει υπογράψει
σύμβαση για αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της με τρίτη
εταιρία. Από την εν λόγω σύμβαση τα εμπορεύματα της εταιρίας που
βρίσκονται σε αποθήκη τρίτων είναι πλήρως ασφαλισμένα κατά
παντός κινδύνου. Το ασφαλιστικό ύψος θα προσαρμόζεται ανάλογα με
την αξία κτήσης των εμπορευμάτων.Κατ’ εξαίρεση ένα τμήμα
εμπορευμάτων, περίπου 1 με 1,5 εκ.€ κατά τη διακίνηση του εποχικά
από και προς τις αποθήκες της Εταιρείας σε διάρκεια 24 ωρών είναι
πρακτικά ανασφάλιστο λόγω της μη έγκαιρης δυνατότητας
καταγραφής του ώστε να περιληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Σε
περίπτωση κλοπής ή φυσικών καταστροφών για τα ανωτέρω
εμπορεύματα η Εταιρεία δεν θα λάβει καμμία αποζημίωση με
αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα της.



Εταιρείες που εμπίπτουν στο άρθρο 48 παρ.1 εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920 ως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του Ν. 3604/2007
Η Εταιρεία την 30.6.2016 εμφάνισε 4.883.134 ευρώ αρνητικά ίδια
κεφάλαια στον ισολογισμό της και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή
του άρθρου 48 παρ.1 εδ.γ. του κ.ν. 2190/20 Στη συνέχεια με την
απόφαση της από 27.7.2016 Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας ελήφθησαν τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο
47 του κ.ν.2190/20 ήτοι
Εκδοση μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού
δανείου, διάρκειας ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού των τεσσάρων
εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€), μη διαπραγματεύσιμου, βάσει των
διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως εκά-στοτε
ισχύουν, το οποίο θα εκδίδονταν άπαξ ή σε Σειρές, με κατάργηση των
δικαιωμάτων προτίμησης, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση και των
διαθεσίμων της Εταιρείας, σε περίπτωση δε μη διάθεσης του συνόλου
των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που τελικώς θα
καλυφθεί.
Το ανωτέρω ΜΟΔ εκδόθηκε στις 29/11/2016 και καλύφθηκε με
ιδιωτική τοποθέτηση συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια
ύψους ευρώ 1.335.000
Επειδή η κάλυψη της ως άνω έκδοσης του ΜΟΔ δεν κάλυψε τα
αρνητικά ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό της
30.6.2016 και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου
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όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την μερική αύξηση που προέκυψε
από την έκδοση του ΜΟΔ ποσού 1.335.000 ευρώ , το γεγονός αυτό
έχει αρνητικές επιπτώσεις για την συνέχιση της ομαλής
δραστηριότητας της Εταιρείας



Κίνδυνος Αγοράς
Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης.
Η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις με σοβαρές
συνέπειες στη γενικότερη επικρατούσα ρευστότητα και κατ" επέκταση
στην συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου.



Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Ομιλος πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του σε
κράτη της ζώνης του Ευρώ €, με συνέπεια να περιορίζεται ο
συναλλαγματικός κίνδυνος.



Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη της τα μέχρι σήμερα δεδομένα έχει
προβεί στις απαραίτητες προβλέψεις επισφαλειών τηρώντας
συντηρητική στάση. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση που πλήττει μεγάλα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας καθιστά
αδύνατη την ασφαλή πρόβλεψη του ενδεχόμενου πιστωτικού
κινδύνου στο μέλλον.



Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της
εξίσωσης
πιστοδοτικής
και
πιστοληπτικής
περιόδου
και
δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθέσιμων. Η συνεχής
παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις
διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας στοχεύει στην έγκαιρη
εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών.
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Δ.3

Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους
βασικούς κινδύνους που αφορούν
ειδικά στις κινητές αξίες.



Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να
παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις

Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει εκτεταμένη διακύμανση μελλοντικά, ως αποτέλεσμα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους
οποίους είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρίας.
 Η ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μερίσματα στους μετόχους
της είναι αβέβαιη
Η Εταιρία, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, δεν
έχει καταβάλει μέρισμα για τις χρήσεις 2009-2015. Η ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της θα εξαρτηθεί από την επάρκεια κερδών προς διάθεση. Η Εταιρία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι
θα έχει κέρδη προς διάθεση σε κάθε χρήση. Ακόμα και αν υπάρχουν κέρδη
προς διάθεση, η Εταιρία ενδέχεται να μην τα διανείμει στους μετόχους της
για ποικίλους λόγους. Η διανομή μερισμάτων μελλοντικά θα εξαρτηθεί
από τα κέρδη της Εταιρίας, τη στρατηγική της, τη μελλοντική προοπτική
της, τις οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του κανονιστικού
πλαισίου, τις ανάγκες ρευστότητας, καθώς επίσης από φορολογικούς και
άλλους νομικούς παράγοντες.


Μελλοντικές πωλήσεις από τους μετόχους ή αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου από την Εταιρία, ίσως επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή
τιμή της μετοχής

Μελλοντικές πωλήσεις σημαντικού αριθμού μετοχών από τους μετόχους ή
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρία ή ακόμα η αίσθηση ότι μια
τέτοια πώληση ή αύξηση επίκειται να συμβεί στο μέλλον, ίσως επηρεάσει
δυσμενώς τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν
τις μετοχές της Εταιρίας από καιρό εις καιρό ή τουλάχιστον τη δυνατότητά
τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη..


Το Χ.Α. παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλα
μεγάλα χρηματιστήρια

Οι κάτοχοι των κοινών μετοχών της Εταιρίας ίσως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να αξιολογήσουν την παρελθούσα απόδοση των μετοχών της
Εταιρίας, βασιζόμενοι στις προηγούμενες τιμές διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
Επίσης, με δεδομένο ότι η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας είναι σχετικά μικρή και οι μετοχές της δεν παρουσιάζουν μεγάλη εμπορευσιμότητα ενδέχεται η αγορά για τις μετοχές της Εταιρίας να είναι ή να καταστεί σχετικά
λιγότερο ρευστή.


Κίνδυνος από Ενδεχόμενη μελλοντική μετατροπή ΜΟΔ της ALPHA
BANK ποσού 12.000.000 Ευρώ.
Η Γενική Συνέλευση στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση ενός Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20
και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου)
έως ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση για την Εκδοση θα υλοποιηθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εται-
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ρίας με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του και τη ρύθμιση του με ευνοϊκότερους όρους, το οποίο
αποφασίστηκε να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο αυτό κατ’ άρθρο
13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων. H διάρκεια του Ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 120
μήνες (10ετές) και το συμβατικό επιτόκιο είναι σταθερό 1,5% για όλη την
διάρκεια του δανείου. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίζεται σε ένα
(1,00) Ευρώ. Ο λόγος μετατροπής εκάστης ομολογίας ορίζεται ως εξής:
Κάθε τρεις (3) ομολογίες παρέχουν στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής τους σε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30 εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής του ομολογιούχου θα μπορεί να ασκηθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκδόσεως των ομολογιών
και κατά την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου με ανέκκλητη
έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος στην Εταιρία ή στον
ορισθέντα εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες προ της εκάστοτε ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία
θα επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτλοι των ομολογιών των οποίων
ζητείται η μετατροπή προς ακύρωση.
Ο ομολογιούχος έχει άνευ όρων δικαίωμα μετατροπής μερικώς ή στο σύνολο του σε κάθε επέτειο της ημερομηνίας μετατροπής των ομολογιών.
Σε περίπτωση όπου η Ομολογιούχος Δανείστρια Alpha Bank ασκήσει το
δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών της σε μετοχές της Εκδότριας εν μέρει ή ολικά, θα αποκτήσει μετοχές και δικαιώματα ψήφου που δύνανται
να ανέλθουν σε ποσοστό έως 87, 21% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας με συνέπεια την απόκτηση του Ελέγχου της Εταιρείαςμε ότι αυτό συνεπάγεται για τον έλεγχο της Εκδότριας από τη Δανείστρια Alpha Bank και την ανάλογη απομείωση (dilution) μετοχικού ποσοστού των υφισταμένων μετόχων στην Εκδότρια, εκ των οποίων ουδείς θα
έχει ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%.
Κατά την ημερομηνια του παρόντος ενημερωτικού δελτίου οι μετοχές της
Εταιρείας δεν αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.
Εφ όσον η δανείστρια τράπεζα Alpha Bank ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω θα κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων
ψήφου μεγαλύτερο από το 1/3 του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατά τη ημερομηνία της ως άνω μετατροπής τότε θα συντρέξουν οι προυποθέσεις του Ν.3461/2006 περί υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης από την Alpha Bank για το σύνολο των μετόχων που δεν κατέχει.
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Ενότητα E – Προσφορά
E.1

E.2α

E.3

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.
Λόγοι της προσφοράς και της
χρήσης των εσόδων,
εκτιμώμενο καθαρό ποσό των
εσόδων.

 Συνολικά έσοδα έκδοσης: € 1.335.535, συνολικά έξοδα έκδοσης: € 21.465,
δεν υφίστανται άλλα έξοδα της έκδοσης που βαρύνουν τον επενδυτή

Το καθαρό ποσό των εσόδων ανέρχεται σε € 1.313.535. και τα κεφάλαια αυτά
έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης.

Περιγραφή των όρων και
προϋποθέσεων της
προσφοράς.

Δε συντρέχει

E.4

E.5

E.6

Περιγραφή τυχόν
συμφερόντων που επηρεάζουν
σημαντικά την έκδοση/
προσφορά, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων
συμφερόντων.

Δε συντρέχει

Όνομα του προσώπου ή της
οντότητας που προσφέρεται να
πωλήσει την κινητή αξία.
Συμφωνίες υποχρεωτικής
διακράτησης: ενδιαφερόμενα
μέρη· και περίοδος
υποχρεωτικής διακράτησης.

Δε συντρέχει

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.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των μετόχων σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της Εταιρείας την 10.4.2017 πριν την μετατροπή του ΜΟΔ και μετά
την μετατροπή και εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση .

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (10.4.2017) ΤΟΥ ΜΟΔ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑTΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΟΔ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
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Ονοματεπώνυμο/
επωνυμία

Ρούμπας Θωμάς
TEVACOM A.E
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ποσοστό %
Επί του
Μετοχικού
Κεφαλαίου

Κατεχόμενες μετοχές

Κατεχόμενες μετοχές

Ποσοστό % Επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου

128.016

9,03%

528.016

9,00%

0

0,00%

600.000

10,22%

120.592

8,51%

1.920.592

32,73
%

30.200

2,13%

830.200

14,15%

55.000

3,88%

405.000

6,90%

345.000

5,89
%

1.238.503

21,11%

5.867.311

100%

Λοιποί Ομολογιούχοι
Επενδυτικό κοινό

1.083.503

ΣΥΝΟΛΟ

1.417.311

76,45%
100%

Το ποσοστό συμμετοχής και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ρούμπα
Θωμά μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση θα ανέρχεται
σε 21,27 % όπως εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα
ΑΜΕΣΑ
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΜΜΕΣΑ

9,00%

ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΑ*

0,22%

ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ*

1,83%

TEVACOM A.E

10,22

ΣΥΝΟΛΟ

9,00%

12,27

*Ο κος Ρούμπας Θωμάς κατόπιν συμφωνίας με τη σύζυγο του Θεοδώρα Παππά
ασκεί τα δικαιώματα ψήφου επι της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ πού κατέχει στο όνομα της
καθώς επίσης και τα δικαιώματα ψήφου επί των μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που
κατέχει στο όνομα της η κόρη του Ευαγγελία Ρούμπα του Θωμά και της
Θεοδώρας.
** Ο κος Ρούμπας Θωμάς ελέγχει σύμφωνα με την περίπτωση Ε του αρθρου 10
του Ν.3556/2007 και κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1γ περ.δδ του
Ν.3556/2007 την εταιρεία TEVACOM A.E.
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Η Εταιρεία δηλώνει ότι στους λοιπούς ομολογιούχους όπως εμφανίζονται στον
ανωτέρω πίνακα δεν υπάρχει ομολογιούχος με ποσοστό μεγαλύτερο από το 5%
Η Γενική Συνέλευση στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση ενός Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από την
Αlpha Βank συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ δώδεκα
εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του σε
κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση της
έκδοσης του ανωτέρω ΜΟΔ θα υλοποιηθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα. Στον
παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι
καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά των μετόχων πριν και μετά με την παραδοχή
εξάσκησης του δικαιώματος μετατροπής από την Τράπεζα ALPHA BANK .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΟΔ από την
ALPHA BANK
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ του ΜΟΔ από την ALPHA BANK

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Κατεχόμενες
μετοχές

Ποσοστό % Επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου

ALPHA BANK
Ρούμπας
Θωμάς
Ρούμπα Ευα

528.016

9,00%

Κατεχόμενες
μετοχές

Ποσοστό % Επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

40.000.000

87,21%

528.016

1,15%

13.369

0,22%

13.369

0,03%

Παππά Θεοδώρα

107.700

1,83%

107.700

0,23%

TEVACOM A.E

600.000

10,22%

600.000

1,30%

1.920.592

32,73%

1.920.592

4,19%

405.000

6,90%

405.000

0,88%

830.200

14,15%

830.200

1,81%

345.000

5,89%

345.000

0,75%

1.117.434

19,06%

1.117.434

2,45%

5.867.311

100%

45.867.311

100%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λοιποί Ομολογιούχοι
Επενδυτικό
κοινό
ΣΥΝΟΛΟ
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E.7

Εκτιμώμενα έξοδα που
χρεώνονται στον επενδυτή από
τον εκδότη ή τον προσφέροντα.

Δεν υφίστανται έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη.
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει
να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν
σε μετοχές της ΝΤΙΟΝΙΚ. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται
παρακάτω, η χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα της λειτουργίας και οι
προοπτικές της Εταιρίας και του Ομίλου, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και
ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή πώλησης των
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια είτε μέρους ή ακόμη και
του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Ομιλος της. Πρόσθετοι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις,
μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας και
του Ομίλου. Η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους
όσον αφορά στην βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς.

2.1 Κίνδυνοι που συνδέονται με την Εταιρεία και την Δραστηριότητα της

A. Έλλειψη κεφαλαίου κίνησης τους επόμενους 12 μήνες μπορεί να οδηγήσει στην μη
συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες από την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την
αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την
ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας
της Εταιρείας .
Η Διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μέχρι και την Ημερομηνία
Εκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου δηλώνει ότι το Κεφάλαιο Κίνησης δεν
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επαρκεί για τους επόμενους 12 μήνες για την κάλυψη των τρεχουσών δραστηριοτήτων του
ομίλου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε
€ 2.687.000 .
Η Εταιρεία θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα
πραγματοποιηθεί το Α Εξάμηνο του 2017 να αποφασίσουν την προσφυγή σε νέα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοση νέου ΜΟΔ
Eαν δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης,
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη του Κεφαλαίου Κίνησης της
Εταιρείας , τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και
οι προοπτικές της Εταιρείας και να ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση
των δραστηριοτήτων της .
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των
ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν
ανεπαρκείς και η επιδιωκόμενη αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού (υπό τους
υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους) δεν ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα
δικαιούνται να καταγγείλουν τα Υφιστάμενα Δάνεια και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των
Υφιστάμενων Δανείων, με αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς δύνανται να ληφθούν
μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας (την οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει
ασκώντας τα κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, και
ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου, όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία ή ειδική διαχείριση.

B. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον
Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη ή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά το Α.Ε.Π. της
χώρας, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και την αξία των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Η
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υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος ενδέχεται να είναι πολύ σημαντική και να
επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίμηση όλων των εγχώριων οικονομικών μεγεθών
και αξιών.
Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη αναμένεται να οδηγήσει
βραχυπρόθεσμα σε σημαντική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, πτωχεύσεις
σημαντικών οικονομικών μονάδων, αύξηση της ανεργίας και ενδεχομένως ίσως και σε
διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς με βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Χωρίς να είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί μια τόσο σημαντική αλλαγή, είναι βέβαιο ότι
λόγω των δραστικών μεταβολών που θα υποστεί το σύνολο της οικονομικής ζωής της
χώρας , θα επηρεαστούν και τα έσοδα και έξοδα του Ομίλου. Σημειώνεται ότι θα αυξηθεί
σημαντικά το κόστος αγοράς εμπορευμάτων (εισαγωγές από το εξωτερικό) ενώ παράλληλα
τα έσοδα του Ομίλου που πλέον θα είναι κατά 98% στο νέο εθνικό νόμισμα αναμένεται να
επηρεαστούν σημαντικά αρνητικά από την εκτιμώμενη ένταση της ύφεσης που θα
παρουσιαστεί τουλάχιστον τους πρώτους μήνες της μετάβασης στο νέο νόμισμα.
Σημειώνεται ότι σε ένα τέτοιο απρόβλεπτο καθεστώς δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία
διαβεβαίωση για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας, πιστοληπτικής ικανότητας των
πελατών, επάρκειας της χρηματοδότησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και φυσικά
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για την πορεία και την αξία των μετοχών
της Εταιρίας στο Χ.Α., η οποία θα εξαρτηθεί και από τον βαθμό υποτίμησης του νέου
εθνικού νομίσματος.
Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη ή και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς
αρνητικά το Α.Ε.Π. της χώρας και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου καθώς και την
αποτίμηση των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. που θα εκφράζεται πλέον στο εθνικό
υποτιμημένο νόμισμα.
Η αβεβαιότητα και η παρατεταμένη ύφεση που απορρέει από την ελληνική δημοσιονομική
κρίση ενδέχεται να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της
Εταιρίας
Η παρατεταμένη ελληνική δημοσιονομική κρίση, επηρεάζει ουσιωδώς δυσμενώς την
αγορά δεδομένου ότι ένα τόσο απρόβλεπτο οικονομικό περιβάλλον επιδρά αρνητικά στις
δραστηριότητες του ομίλου ενώ πλήττεται από την έλλειψη ρευστότητας αλλά και τη
δυσχερή οικονομική πορεία ή/και την πτώχευση σημαντικών πελατών-προμηθευτών, με
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αντίστοιχη δυσμενή επίπτωση στα έσοδα των εταιρειών ομίλου.
Το Α’ Εξάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 34,68%έναντι του
Α’ Εξαμήνου του 2015, κυρίως λόγω της νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

του

Ομίλου.
Επιπλέον, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, επιδρά αρνητικά στην οικονομική
κατάσταση των πελατών του Ομίλου, ορισμένοι δε εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας
έως και βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να αντιμετωπίζει αυξημένες επισφάλειες.
Στη χρήση 2015 ο Όμιλος σχημάτισε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €
1,2εκατ. και 2,1 εκατ. προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων με συνέπεια την ισόποση
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της. Η συνέχιση της παρούσας ύφεσης εντείνει τα
προβλήματα ρευστότητας των πελατών του Ομίλου.
Επίσης το κόστος χρηματοδότησης είναι αυξημένο, ενώ αυστηρές είναι και οι
εγγυήσεις/εμπράγματες εξασφαλίσεις που πλέον συνοδεύουν τον τραπεζικό δανεισμό.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν είναι σε θέση να προβλέψει τη διάρκεια και την ένταση της
παρούσας ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, οι εκάστοτε
μακροοικονομικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά τις δραστηριότητες του ομίλου και
συνεπώς και τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του
Ομίλου και την συνέχιση της δραστηριότητας.

Γ. Εξάρτηση από οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, η χρηματοοικονομική του θέση και τα λειτουργικά του
αποτελέσματα, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από γεγονότα εκτός ελέγχου του. Στα
γεγονότα αυτά περιλαμβάνονται-ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-τα ακόλουθα:
αλλαγές της Ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής ,πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, πολιτική
αστάθεια στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια ή αλλού, και φορολογικές και λοιπές πολιτικές,
οικονομικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία.

Δ. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και του
Ομίλου.
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Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η δραστηριότητα του
Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς τομείς. Η δραστηριότητα κατά τα
τελευταία έτη έχει επηρεαστεί έντονα από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αυτοί έχουν
ως εξής:

•

Εμπορία Καταναλωτικών αγαθών, Εμπορία Γαλακτοκομικών και συναφών ειδών

(Τομέας Εμπορίας και Διανομής)

•

Ψηφιακές Εφαρμογές ( Τομέας Λογισμικού)

•

Ενέργειας

Ε. Κίνδυνοι από την καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών
Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι
γενικότερες συνθήκες της οικονομίας, ο πληθωρισμός, η ανεργία, τα επιτόκια, το
ενεργειακό κόστος, η καταναλωτική πίστη κλπ. Η είσοδος της Ελληνικής οικονομίας σε
περίοδο ύφεσης, η εφαρμογή της πολιτικής λιτότητας που έχει λάβει η Ελληνική
Κυβέρνηση (όπως ενδεικτικά αύξηση άμεσης και έμμεσης φορολογίας, περικοπές μισθών
και συντάξεων), η αυξανόμενη ανεργία και το κλίμα αβεβαιότητας στην Ελληνική κοινωνία
έχουν επηρεάσει αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των καταναλωτών
επηρεάζοντας άμεσα τις καταναλωτικές τους δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Συνέπεια των ανωτέρω, τα έσοδα έχουν πληγεί σημαντικά,
επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα
αποτελέσματα στις προοπτικές του Ομίλου και στην συνέχιση της δραστηριότητας.

ΣΤ. Κίνδυνος που απορρέει από την σχέση Αποθεμάτων-Προμηθευτών
Η Εταιρεία διατηρεί σημαντικό αριθμό αποθεμάτων, τα οποία προμηθεύεται από
προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού. Από το 2013, υπάρχει συνεχής μείωση του
ρυθμού ζήτησης για ορισμένα από τα προϊόντα αυτά, λόγω της γενικότερης οικονομικής
στενότητας. Τα αποθέματα αυτά σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της αγοραστικής
δύναμης των Ελλήνων καταναλωτών κινδυνεύουν είτε να μείνουν αδιάθετα επι μακρόν με
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αποτέλεσμα να απαξιωθούν είτε να εκποιηθούν σε σημαντικά μειωμένες τιμές σε σχέση με
το κόστος κτήσης επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ζ. Κίνδυνοι στον τομέα του Λογισμικού
Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον χώρο του λογισμικού μέσω της θυγατρικής Εταιρείας
ΑΤCΟΜ A.E. H γενικότερη οικονομική κρίση και ύφεση στην αγορά έχει επηρεάσει άμεσα
της επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρείας αυτής με αποτέλεσμα την καθυστέρηση
στην ανάπτυξη & εξέλιξη των προϊόντων της ,λόγω έλλειψης ρευστού διαθέσιμου από την
αγορά, γεγονός που θα επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης και κατά επέκταση τις πωλήσεις
της θυγατρικής Εταιρείας ATCOM A.E με συνέπεια να επηρεαστούν αρνητικά τα
αποτελέσματα του Ομίλου.

Η. Κίνδυνοι στον τομέα της Ενέργειας
Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας..
Ειδικότερα στον χώρο των φωτοβολταικών πάρκων με την Εταιρεία ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ και στο
χώρο της αιολικής ενέργειας με την Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε (βρίσκεται στο τελικό
στάδιο της άδειας εγκατάστασης από την ΡΑΕ για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος
42 mw στον Δήμο Σολυγίας στην Κορινθία. ).
Τα τελευταία χρόνια

οι συνεχόμενες μεταβολές της φορολογικής

νομοθεσίας που

αφορούν τις επενδύσεις στον ανωτέρω τομέα καθώς επίσης και αλλαγές της τιμολογιακής
πολιτικής επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα των επενδύσεων .
Αποτέλεσμα είναι να διακινδυνεύεται η επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας
σχετικά με τη υλοποίηση του Αιολικού Πάρκου με συνέπεια στην δυσκολία εξεύρεσης
επενδυτών και πόρων που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη υλοποίηση της δραστηριότητας
αυτής και την απώλεια μελλοντικών εσόδων για τον Ομιλο.

Θ. Κίνδυνοι που απορρέουν από τα στελέχη του ομίλου.

Η λειτουργία και η διαχείριση της Εταιρίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Διοίκηση
και τα βασικά της στελέχη, τα οποία έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου. Τυχόν
απρόσμενη παύση της δραστηριότητας τους στην διεύθυνση της Εταιρίας, πιθανότατα θα
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επέφερε αποσυντονισμό και καθυστέρηση στα σχέδια εξυγίανσης και ανάκαμψης της
επιχείρησης με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Ι. Ασφαλιστικές Καλύψεις
Ο Όμιλος ασφαλίζει τα ακίνητά του, τα μηχανήματα και τα εμπορεύματά του. Δεν υπάρχει
κάποια αυτόματη πολιτική προσαρμογής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω των
ασφαλιστικών ποσών σήμερα. Άρα είναι δυνατόν κάποια ομάδα ασφαλιζομένων παγίων
να υποασφαλίζεται ή να υπερασφαλίζεται. Αν λοιπόν επέλθει κάποια ζημία στα ακίνητα, τα
μηχανήματα ή τα εμπορεύματα της εταιρίας και αυτά είναι υποασφαλισμένα ή
υπερασφαλισμένα τότε θα προκληθεί ζημία στην περιουσία της εταιρίας αντίστοιχη με την
διαφορά ανάμεσα στην ασφαλιστική αξία αποζημίωσης και την πραγματική αξία του
στοιχείου στην περίπτωση της υποασφάλισης και της αναλογικά μειωμένης αποζημίωσης
αξίας στην περίπτωση της υπερασφάλισης.
Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι ασφαλισμένες έναντι του ποσού των €2.342.960. Πιο
συγκεκριμένα το κτίριο στην Αριστοτέλους Αχαρναί είναι ασφαλισμένο έναντι του ποσού
€1.442.960 και οι εγκαταστάσεις στην Αυλώνα είναι ασφαλισμένες έναντι ποσού €900.000.
Η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων την 30.6.2016 ανερχόταν στο ποσό των €3.648.590. Οι
ανωτέρω ασφάλειες περιλαμβάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Λόγω της μείωσης των
τιμών των ακινήτων και της έλλειψης συναλλαγών σε αυτά εξαιτίας της ύφεσης στην αγορά
ακινήτων, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν προβαίνουν σε επανεκτιμήσεις και προσαρμογές
στις αξίες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για
υποασφάλιση ή υπερασφάλιση όπως περιγράφηκε ανωτέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση
αυτό θα κριθεί κατά περίπτωση αν και εφόσον επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος και
καθορισθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή η πραγματική αξία των ακινήτων και κτιρίων
αυτών η οποία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την αναπόσβεστη αξία αυτών στα βιβλία της
εταιρίας.
Την 30.6.2016 το ύψος των αποθεμάτων του ομίλου ανερχόταν στο ποσό των €6.057.579.
Η εταιρία έχει υπογράψει σύμβαση για αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της με
τρίτη εταιρία. Από την εν λόγω σύμβαση τα εμπορεύματα της εταιρίας που βρίσκονται σε
αποθήκη τρίτων είναι πλήρως ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου. Το ασφαλιστικό ύψος
θα προσαρμόζεται ανάλογα με την αξία κτήσης των εμπορευμάτων.Κατ’ εξαίρεση ένα
τμήμα εμπορευμάτων, περίπου 1 με 1,5 εκ.€ κατά τη διακίνηση του εποχικά από και προς
τις αποθήκες μας σε διάρκεια 24 ωρών είναι πρακτικά ανασφάλιστο λόγω της μη έγκαιρης
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δυνατότητας καταγραφής του ώστε να περιληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Σε περίπτωση κλοπής ή φυσικών καταστροφών για τα ανωτέρω εμπορεύματα η Εταιρεία
δεν θα λάβει καμία αποζημίωση με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά τα
αποτελέσματα της.

Κ. Εταιρείες που εμπίπτουν στο άρθρο 48 παρ.1 εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920 ως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του Ν. 3604/2007

Η Εταιρεία την 30.6.2016 εμφάνισε 4.883.134 ευρώ αρνητικά ίδια κεφάλαια στον ισολογισμό της και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 48 παρ.1 εδ.γ. του κ.ν.
2190/20 Στη συνέχεια με την απόφαση της από 27.7.2016 Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ελήφθησαν τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 47 του
κ.ν.2190/20, ήτοι
Έκδοση μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου, διάρκειας
ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€), μη διαπραγματεύσιμου, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν, το οποίο θα εκδοθεί άπαξ ή σε Σειρές, εντός της αμέσως κατωτέρω οριζόμενης περιόδου διαθεσιμότητας, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με σκοπό την
κεφαλαιακή ενίσχυση και των διαθεσίμων της Εταιρείας, σε περίπτωση δε μη διάθεσης του
συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλυφθεί.

Η Έκδοση του ΜΟΔ στις 29.11.2016 καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11
επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ 1.335.000, ποσό
το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες μη διαπραγματεύσιμες ομολογίες ονομαστικής
αξίας ευρώ 15.000 εκάστη, οι οποίοι και κατέβαλαν το σύνολο της ονομαστικής αξίας των
Ομολογιών που κάλυψαν και ανέλαβαν τις Ομολογίες αυτές έκαστος των Ομολογιούχων
Δανειστών.
Επειδή η κάλυψη της παρούσας έκδοσης του ΜΟΔ δεν κάλυψε τα αρνητικά ίδια κεφάλαια
που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 30.6.2016 και το λόγο 1/10 ιδίων κεφαλαίων/μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την μερική αύξηση που προέκυψε από την έκδοση του ΜΟΔ, το γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις για την συνέχιση της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί το Α Εξάμηνο του 2017
να αποφασίσουν την προσφυγή σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρη34

τών ή έκδοση νέου ΜΟΔ .
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Γενική Συνέλευση στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση ενός Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν.
2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως
ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με
δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση της Έκδοσης θα υλοποιηθεί στο άμεσο προσεχές διάστημα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του
και τη ρύθμιση του με ευνοϊκότερους όρους, το οποίο αποφασίστηκε να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο
αυτό κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των
παλαιών μετόχων. H διάρκεια του Ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 120 μήνες (10ετές)
και το συμβατικό επιτόκιο είναι σταθερό 1,5% για όλη την διάρκεια του δανείου. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίζεται σε ένα (1,00) Ευρώ. Ο λόγος μετατροπής εκάστης ομολογίας ορίζεται ως εξής: Κάθε τρεις (3) ομολογίες παρέχουν στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής τους σε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30 εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής του ομολογιούχου θα μπορεί να ασκηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της
ημερομηνίας εκδόσεως των ομολογιών και κατά την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού
δανείου με ανέκκλητη έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος στην Εταιρία ή
στον ορισθέντα εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες προ της εκάστοτε ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και
παραδίδονται οι τίτλοι των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή προς ακύρωση.
Ο ομολογιούχος έχει άνευ όρων δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του ΜΟΔ μερικώς ή
στο σύνολο του σε κάθε επέτειο της ημερομηνίας μετατροπής

Σε περίπτωση που η Τράπεζα εξασκήσει το δικαίωμα μετατροπής του ανωτέρω ο ομολογιακού δανείου στο σύνολο του τότε τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θα αυξηθούν κατά
12.000.000 ευρώ με αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην εμπίπτει πλέον στην εφαρμογή του
άρθρου 48 παρ.1 εδ.γ. του κ.ν. 2190/20.

Περαιτέρω, εφόσον

η Τράπεζα δεν εξασκήσει το δικαίωμα μετατροπής και η επόμενη

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν λάβει άλλα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 47
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του κ.ν.2190/20 όπως ενδεικτικά νέα αύξηση κεφαλαίου ή νέα έκδοση ΜΟΔ, η Εταιρεία
δύναται να λυθεί και να μπει σε εκκαθάριση μετά από έκδοση δικαστικής απόφασης με
αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λύση και εκκαθάρισή της.

Σημειώνεται επιπλέον ότι οι θυγατρικές Εταιρείες DIONIC ENERGY A.E ,ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε, SHOP 365 A.E εμπίπτουν στο άρθρο 48 παρ.1 εδ.γ. Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του Ν. 3604/2007 δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση
όπου οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών δεν λάβουν άλλα μέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 47 του κ.ν.2190/20 όπως ενδεικτικά μείωση κεφαλαίου ή αύξηση κεφαλαίου, οι εταιρίες αυτές δύνανται να λυθούν και να μπουν σε εκκαθάριση μετά από έκδοση δικαστικής απόφασης με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον με αποτέλεσμα οι συμμετοχές να απαξιωθούν .

Λ. Έκθεση σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους:

Κίνδυνος Αγοράς
Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης. Η κρίση μπορεί να
οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις με σοβαρές συνέπειες στη γενικότερη επικρατούσα
ρευστότητα και κατ" επέκταση στην συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του σε κράτη της ζώνης
του Ευρώ €, με συνέπεια να περιορίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη της τα μέχρι σήμερα δεδομένα έχει προβεί στις απαραίτητες προβλέψεις επισφαλειών τηρώντας συντηρητική στάση. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που πλήττει μεγάλα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας καθιστά
αδύνατη την ασφαλή πρόβλεψη του ενδεχόμενου πιστωτικού κινδύνου στο μέλλον.

Στη χρήση 2015 ο Όμιλος σχημάτισε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €
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1,2εκατ. και 2,1 εκατ. προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων με συνέπεια την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της. Η συνέχιση της παρούσας ύφεσης εντείνει τα προβλήματα ρευστότητας των πελατών του Ομίλου.
Η παρατεταμένη ελληνική δημοσιονομική κρίση, επηρεάζει ουσιωδώς δυσμενώς την αγορά δεδομένου ότι ένα τόσο απρόβλεπτο οικονομικό περιβάλλον επιδρά αρνητικά στις δραστηριότητες του ομίλου ενώ πλήττεται από την έλλειψη ρευστότητας αλλά και τη δυσχερή
οικονομική πορεία ή/και την πτώχευση σημαντικών πελατών-προμηθευτών, με αντίστοιχη
δυσμενή επίπτωση στα έσοδα των εταιρειών ομίλου.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθέσιμων. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας στοχεύει στην έγκαιρη εξισορρόπηση ταμειακών
εισροών και εκροών.
Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανομής των υποχρεώσεων της
Εταιρίας και του Ομίλου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ €
Ενός

Από 1 Μέχρι 5
Ετη

Πέραν
της Πενταετίας

Δάνεια

34.917.823

0

12.715.528

47.633.351

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

14.899.753

6.616.665

0

21.516.418

Σύνολο

49.817.576

6.616.665

12.715.528

69.149.769

Δάνεια

37.198.558

0

12.331.375

49.529.933

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

14.145.210

6.708.467

0

20.853.677

Σύνολο

51.343.768

6.708.467

12.331.375

70.383.610

37.645.143

0

17.128.775

54.773.918

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2015

Εντός
Ετους

ΣΥΝΟΛΟ

30.6.2016

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2015
Δάνεια
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Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

19.325.671

9.799.863

0

29.125.534

Σύνολο

56.970.814

9.799.863

17.128.775

83.899.452

Δάνεια

40.076.450

0

16805569

56.882.019

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

20.114.958

9914766

0

30.029.724

Σύνολο

60.191.408

9.914.766

16.805.569

86.911.743

30.6.2016

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

Στον ανωτέρω πίνακα οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου εντός ενός έτους
ανέρχονται σε € 51.343.768 και € 60.191.408 αντίστοιχα.
Η Εταιρεία και οι Εταιρείες του Ομίλου βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με
τις πιστώτριες Τράπεζες για την συνολική αναδιάρθωση του δανεισμού τους και την
μετατροπή των δανείων σε μακροπρόθεσμα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρίας

Α. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντι-

κές διακυμάνσεις
Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει εκτεταμένη διακύμανση μελλοντικά, ως αποτέλεσμα
πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρίας.
Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθοι:
•
•

οι πραγματικές ή αναμενόμενες διακυμάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας ή στους ρυθμούς ανάπτυξης,
η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρίας,

•

οι πραγματικές ή εκτιμώμενες μεταβολές στο επίπεδο δανεισμού της Εταιρίας,

•

οι συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας

•

οι συνθήκες και προοπτικές του εμπορίου στην Ελλάδα και διεθνώς,

•

τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών και η θέση τους στην αγορά,

•

η γενικότερη κατάσταση των αγορών κινητών αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

•

η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού,
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•

οι νομοθετικές και δικαστικές πράξεις,

•

τα θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρία, και
•
η πολιτική αστάθεια, απειλή τρομοκρατικών χτυπημάτων ή ενδεχόμενη πολεμική
σύρραξη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Β. Η ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της είναι αβέβαιη
Η Εταιρία, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της, δεν έχει καταβάλει
μέρισμα για τις χρήσεις 2009-2015. Η ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μερίσματα στους
μετόχους της θα εξαρτηθεί από την επάρκεια κερδών προς διάθεση. Η Εταιρία δεν μπορεί
να διαβεβαιώσει ότι θα έχει κέρδη προς διάθεση σε κάθε χρήση. Ακόμα και αν υπάρχουν
κέρδη προς διάθεση, η Εταιρία ενδέχεται να μην τα διανείμει στους μετόχους της για ποικίλους λόγους. Η διανομή μερισμάτων μελλοντικά θα εξαρτηθεί από τα κέρδη της Εταιρίας,
τη στρατηγική της, τη μελλοντική προοπτική της, τις οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του κανονιστικού πλαισίου, τις ανάγκες ρευστότητας, καθώς επίσης από φορολογικούς και άλλους νομικούς παράγοντες.
Γ Μελλοντικές πωλήσεις από τους μετόχους ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την
Εταιρία,
ίσως
επηρεάσουν
τη
χρηματιστηριακή
τιμή
της
μετοχής

Μελλοντικές πωλήσεις σημαντικού αριθμού μετοχών από τους μετόχους ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρία ή ακόμα η αίσθηση ότι μια τέτοια πώληση ή αύξηση επίκειται να συμβεί στο μέλλον, ίσως επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να
πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρίας από καιρό εις καιρό ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους
να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Επιπλέον, η περιορισμένη αγορά διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας, καθιστά πιο πιθανή μια σημαντική αλλαγή της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής από πώληση πακέτου μετοχών. Τέλος, σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρία, ίσως μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής των τότε κατόχων μετοχών 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.
Δ. Το Χ.Α. παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα 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
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των κοινών μετοχών της Εταιρίας
ίσως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να αξιολογήσουν την παρελθούσα απόδοση των
μετοχών της Εταιρίας, βασιζόμενοι στις προηγούμενες τιμές διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
Επίσης, με δεδομένο ότι η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας είναι σχετικά μικρή και οι μετοχές
της δεν παρουσιάζουν μεγάλη εμπορευσιμότητα ενδέχεται η αγορά για τις μετοχές της Εταιρίας να είναι ή να καταστεί σχετικά λιγότερο ρευστή. Επιπλέον, ένα δυσανάλογα μεγάλο
ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς και του όγκου συναλλαγών αποτελείται από ένα μικρό αριθμό εισηγμένων εταιριών. Διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών αυτών των εταιριών ενδέχεται να επηρεάζει τις τιμές άλλων εισηγμένων εταιριών, συμπεριλαμβανομένης και της Εταιρίας.

Ε.Κίνδυνος από ενδεχόμενη

μελλοντική μετατροπή ΜΟΔ της ALPHA BANK ποσού

12.000.000 Ευρώ.
Η Γενική Συνέλευση στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση ενός Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003
συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€
12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας. Η
απόφαση για την Εκδοση θα υλοποιηθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του και τη ρύθμιση του με ευνοϊκότερους
όρους, το οποίο αποφασίστηκε να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο αυτό κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν.
2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων. H διάρκεια του Ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 120 μήνες (10ετές) και το συμβατικό επιτόκιο είναι σταθερό 1,5% για όλη την διάρκεια του δανείου. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίζεται σε
ένα (1,00) Ευρώ. Ο λόγος μετατροπής εκάστης ομολογίας ορίζεται ως εξής: Κάθε τρεις (3)
ομολογίες παρέχουν στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής τους σε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30
εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής του ομολογιούχου θα μπορεί να ασκηθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκδόσεως των ομολογιών και
κατά την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου με ανέκκλητη έγγραφη δήλωση
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που θα απευθύνει ο ομολογιούχος στην Εταιρία ή στον ορισθέντα εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της εκάστοτε ημερομηνίας
μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτλοι των ομολογιών των
οποίων ζητείται η μετατροπή προς ακύρωση.
Ο ομολογιούχος έχει άνευ όρων δικαίωμα μετατροπής μερικώς ή στο σύνολο του των ομολογιών του ΜΟΔ σε κάθε επέτειο της ημερομηνίας μετατροπής.

Σε περίπτωση όπου η Ομολογιούχος Δανείστρια Alpha Bank ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών της σε μετοχές της Εκδότριας εν μέρει ή ολικά, θα αποκτήσει μετοχές και δικαιώματα ψήφου που δύνανται να ανέλθουν σε ποσοστό έως 87, 21% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας με συνέπεια την απόκτηση του Ελέγχου της
Εταιρείας από τη Δανείστρια Alpha Bank και την ανάλογη απομείωση (dilution) μετοχικού
ποσοστού των υφισταμένων μετόχων στην Εκδότρια, εκ των οποίων ουδείς θα έχει ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου οι μετοχές της Εταιρείας δεν
αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Εφ όσον η δανείστρια τράπεζα
Alpha Bank ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω θα κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από το 1/3 του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων
ψήφου κατά τη ημερομηνία της ως άνω μετατροπής τότε θα συντρέξουν οι προϋποθέσεις
του Ν.3461/2006 περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Alpha Bank για το σύνολο των μετόχων που δεν κατέχει.
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3.1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας
3.1.1

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Υπεύθυνα Πρόσωπα

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.
Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που έχουν σχέση με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
Στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Αριστοτέλους 95 ΤΚ 13671, Τηλ. 210 24 19 600, (Υπεύθυνη
κα. Βασιλική Αποστολοπούλου)
Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά στην 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 και η οποία αφορά στην Εταιρία και στον Ομιλο και στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν εκ μέρους της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των
οικονομικών καταστάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, 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 ισχύει .

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι ο κ.:
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•

Βατικιώτης Δημοσθένης , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος , ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ,

Αριστοτέλους 95 Αχαρναί ΤΚ 13671, Τηλ. 210 2419600.
Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα φυσικά πρόσωπα, εκ
μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενου του Ενημερωτικού
Δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι,
αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουv αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό
ότι δεν έχει διενεργηθεί ανεξάρτητος νομικός και οικονομικός έλεγχος και ότι κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε
στοιχεία της Εταιρίας ή δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που
επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

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 του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dionicgroup.com) . Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι
διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Aριστοτέλους 95 Αχαρναί 13671 Αττικής .
3.1.2

Νόμιμοι Ελεγκτές

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις της NTIONIK AEBE για την
οικονομική χρήση, 31.12.2014 και 31.12.2015, οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) ελέγθηκαν από τον Νόμιμο Ελεγκτή
Ντζανάτος Δημήτρης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 GRANT THORNTON μαζί με την αντίστοιχη
Έκθεση Ελέγχου και έχουν εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 27/3/2015 και
31/3/2016 αντίστοιχα .
Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις της NTIONIK AEBE
για την οικονομική περίοδο 1.1.-30.6.2016 και 1.1.-30.6.2016, οι οποίες και συντάχθηκαν
από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο Ελεγκτή
Ντζανάτος Δημήτρης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 μαζί με το αντίστοιχη Έκθεση Επισκόπησης .
Για τις εξεταζόμενες χρήσεις 2014, 2015 και την περίοδο 1.1-306.2016 οι ελεγκτές δεν έχουν παραιτηθεί, ανακληθεί από τα καθήκοντά τους ή δεν ορίστηκαν εκ νέου για την περί43

οδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2014
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέης

σης της 31

Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδή-

ματος, 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανο-
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μένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και των
η

θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανείων) του Ομίλου και της Εταιρείας κατά
την 31/12/2014 ανέρχονται σε € 2,352 εκ. και σε € 1,073 εκ. αντίστοιχα. Σημείωση
9.33 των οικονομικών καταστάσεων. Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων
του Ομίλου ποσό € 32,932 εκ. βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης-ρύθμισης με
τις πιστώτριες τράπεζες. Σημείωση 9.15 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 9.14 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. H ΄Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία συνήλθε στις 25.7.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων έως του ποσού € 4,995 εκ., για την ανατροπή των λόγων εφαρμογής
του άρθρου 48 στην Εταιρεία, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύ-
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νταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν με δεδομένη
την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
3. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Επισημαίνουμε την
ύπαρξη ορισμένων οικονομικών ενδείξεων που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση
αυτήν την αρχή. Οι σημαντικότερες ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, ροών και δεικτών, σημαντικού ύψους υποχρεώσεων, αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και αδυναμίας στην εξόφληση υποχρεώσεων. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να
προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διοίκηση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της που αξιολογήθηκαν από την πλευρά μας, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα
και ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του
Ομίλου. Βασική παράμετρος στους σχεδιασμούς της Διοίκησης είναι η αναδιάρθρωση
του δανεισμού της η οποία κατά ένα τμήμα έχει επιτευχθεί και για το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με δεδομένη την
αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Σημείωση 6 όπου περιγράφεται το σχέδιο της Διοίκησης.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ντζανάτος Δημήτρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
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Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2015
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέης

σης της 31

Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδή-

ματος, 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων
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οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και των
η

θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Στις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχει
διορθωθεί το θέμα για το οποίο είχαμε εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη επί των αρχικών οικονομικών καταστάσεων, με τον σχηματισμό πρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων ποσού € 2,1 εκ. έναντι ακινήτων και βραδείας κίνησης αποθεμάτων.
2. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανείων) του Ομίλου και της Εταιρείας κατά
την 31/12/2015 ανέρχονται σε € 532 χιλ.. Σημείωση 9.33 των οικονομικών καταστάσεων. Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ποσό € 34,9 εκ.
βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης-ρύθμισης με τις πιστώτριες τράπεζες. Σημείωση 9.15 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
3. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 9.14 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη μέτρων
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για την ανατροπή των λόγων εφαρμογής του άρθρου 48 στην Εταιρεία, προϋπόθεση
η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της Εταιρείας.
4. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Επισημαίνουμε την
ύπαρξη ορισμένων οικονομικών ενδείξεων που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση
αυτήν την αρχή. Οι σημαντικότερες ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, ροών και δεικτών, σημαντικού ύψους υποχρεώσεων, αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και αδυναμίας στην εξόφληση υποχρεώσεων. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να
προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διοίκηση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της που αξιολογήθηκαν από την πλευρά μας, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα
και ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του
Ομίλου. Βασική παράμετρος στους σχεδιασμούς της Διοίκησης είναι η αναδιάρθρωση
του δανεισμού της η οποία κατά ένα τμήμα έχει επιτευχθεί και για το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με δεδομένη την
αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Σημείωση 6 όπου περιγράφεται το σχέδιο της Διοίκησης.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ντζανάτος Δημήτρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
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Έκθεση Ελέγχου Περιόδου 1.1-30.6.2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους μετόχους της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου
2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων
και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της εξάμηνης
περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
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Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα
μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Στις σημειώσεις 8.14 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/06/2016 οι οποίες (πλην δανείων) ανέρχονται σε € 1,49 εκ. Επίσης στη σημείωση 8.14 όπου αναφέρονται οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου που βρίσκονται σε διαδικασία
αναδιάρθρωσης-ρύθμισης με τις πιστώτριες τράπεζες ποσού € 37,2 εκ.
2. Στη σημείωση 8.13 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται το θέμα ότι
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη μέτρων για την ανατροπή των λόγων εφαρμογής του άρθρου 48 στην Εταιρεία, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί
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υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της Εταιρείας.
3. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Επισημαίνουμε
την ύπαρξη ορισμένων οικονομικών ενδείξεων που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση αυτήν την αρχή. Οι σημαντικότερες ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, ροών και δεικτών, σημαντικού ύψους υποχρεώσεων, αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και αδυναμίας στην εξόφληση υποχρεώσεων. Η
περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα
μπορούσαν να προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διοίκηση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της που αξιολογήθηκαν από την πλευρά μας, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά
είναι αντιμετωπίσιμα και ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Βασική παράμετρος στους σχεδιασμούς της Διοίκησης είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της η οποία κατά ένα τμήμα έχει επιτευχθεί και για το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται σε εξέλιξη. Επομένως η δυνατότητα
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας και του Ομίλου εξαρτάται πλέον πρακτικά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του συνόλου
του δανεισμού της. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Σημείωση 6 όπου περιγράφεται το σχέδιο της Διοίκησης.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016
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Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Ντζανάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
3.2 Φορολογικός Έλεγχος
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των θυγατρικών και των συγγενών εταιριών της Εταιρίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΗΤΡΙΚΗ

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

ATCOM AE

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2009,2010,2013,2014

ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2009,2010,2013,2014

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2006 - 2014

DIONIC ENERGY AE (Πρώην MEDIA VIS)

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2008 - 2009

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2008 - 2010

ALVE İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2008 - 2010

DIONIC PARTICIPATION LTD

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2012-2014

DIONIC TRADING LTD

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2006-2014

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2006-2014

SHOP 365 A.E.

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2008 - 2010

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ - ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

2013

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING
SUPPORT SOLUTIONS BUSINESS Α.Ε.(Πρώην ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α.Ε.)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2010-2014

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2008 - 2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2010

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2008 - 2010

IRA MEDIA AE ΔΙΑΦ.ΕΚΔ.ΕΜΠ.&ΥΠ.ΑΝΑΠΤ.ΙΝΤΕRNET

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

2008 - 2010

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ

Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχουν
ολοκληρωθεί φορολογικοί έλεγχοι για άλλες εταιρίες.
Το ποσό των προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που έχει αναγνωρίσει η Εταιρία και ο Όμιλος στις οικονομικές τους καταστάσεις για φορολογικές διαφορές, ανέρχεται σε € 210 χιλ. και € 70 χιλ., αντίστοιχα.
H Διοίκηση της Εταιρίας, βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των
τακτικών φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, εκτιμά ότι τυχόν προσαυξήσεις
που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιριών του
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Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ που μπορεί να προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη
χρηματοοικονομική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου.

3.3 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, θα βρίσκονται στη
διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρίας, Aριστοτέλους 95 Αχαρναί:


Το καταστατικό της Εταιρίας.



Το απόσπασμα του πρακτικού της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 27.7.2016 που αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου με ιδιωτική τοποθέτηση ποσού έως
4.000.000 ευρώ, με έκδοση ομολογιών όλων μετατρέψιμων σε μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την ανάληψη ομολογιών.



Η από 7.6.2016 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ προς της Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αναφορικά με την έκδοση Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου ποσού έως 4.000.000 ευρώ, με έκδοση ομολογιών όλων μετατρέψιμων σε μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων για την ανάληψη ομολογιών σύμφωνα με την
παράγραφο 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20 και της παρ.6 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία συντάχθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων
4.1.4.1.3 και 4.1.4.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
•

Το απόσπασμα του πρακτικού της από 15.9.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας που παράτεινε την ημερομηνία έκδοσης του ΜΟΔ έως
27/10/2016.


Το απόσπασμα του πρακτικού της από 27.10.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας που παράτεινε την ημερομηνία έκδοσης του ΜΟΔ έως
10/11/2016.



Το απόσπασμα του πρακτικού της από 10.11.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας που εξειδίκευσε τους όρους έκδοσης του ΜΟΔ και το ποσό αυτού έως 1.335.000 Ευρώ, τα πρόσωπα τα οποία θα καλύψουν με ιδιωτική το-
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ποθέτηση το ΜΟΔ και όρισε τον εκπρόσωπο Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών.


Το απόσπασμα του πρακτικού της από 29.11.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας που πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή της κάλυψης
του από 10.11.2016 ΜΟΔ ποσού 1.335.000 Ευρώ.



Το απόσπασμα του πρακτικού της από 30.12.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας που διαπίστωσε και πιστοποίησε την επελθούσα αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών κατά το ποσό των ευρώ 1.335.000 και αναμόρφωσε αναλόγως το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της.



Η υπ'αριθμ. 5208/16-1-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, δυνάμει της οποίας καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών κατά το ποσό των ευρώ 1.335.000.



Οι οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν την, 31.12.2014, 31.12.2015
και για την περίοδο 1.1-30.6.2016 με τις αντίστοιχες εκθέσεις από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

3.4 Έγγραφα μέσω Παραπομπής
Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της
παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει:
•

Οι εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δημοσιευμένες επισκοπη-

μένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την
30.06.2016, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΛΠ 34, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
http://www.dionicgroup.com/gr/investor-relations/Oικονομικάαποτελέσματα
•

Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δημοσι-

ευμένες ελεγμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις που
έληξαν την 31.12.2014 και 31.12.2015, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Α., μαζί με την
αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

της

Εταιρίας

http://www.dionicgroup.com/gr/investor55

relations/Oικονομικάαποτελέσματα

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.

3.5 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Χρήσεων 20142015 και του Α' Εξαμήνου των χρήσεων 2015 και 2016
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2014 και 2015 προέρχονται από τις
δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, οι οποίες
συνοδεύονται από συγκριτικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014. Οι εν λόγω
πληροφορίες συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων και έχουν ελεγχθεί από τον Νόμιμο Ελεγκτή Ντζανάτος Δημήτρης Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες για το α' εξάμηνο των χρήσεων 2015 και 2016 προέρχονται από τις
δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του α' εξαμήνου της χρήσης 2016 οι
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικά οικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου της χρήσης 2015
και οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34,
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και έχουν επισκοπηθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ντζανάτος Δημήτρης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής
εταιρίας Grant Thornton Α.Ε.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία ενοποιημένων καταστάσεων συνολικών εσόδων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2014-2015και το α' εξάμηνο
των χρήσεων 2015 και 2016:
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
30/06/2016

Πωλήσεις

28.549.570

30/06/2015

31/12/2015

21.196.828

47.789.460

31/12/2014

43.941.924
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Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

2.226.667

67.544

793.763

443.772

678.288

(900.229)

(1.962.450)

(3.046.580)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(2.056.217)

5.466.194

2.449.874

(7.174.580)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

(2.158.983)

4.653.833

1.425.077

(6.736.838)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(2.190.103)

4.647.026

1.501.166

(6.726.053)

(2.074.987)

4.446.591

1.783.933

(6.495.844)

(115.115)

200.436

(282.767)

(230.209)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 για τα στοιχεία των χρήσεων 2014
και 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΝΤΙΟΝΙΚ

κατά τη περίοδο 01.01-30-6-2016

διαμορφώθηκε σε 28.549.570 € έναντι 21.196.828. € κατά τη περίοδο 01.01-30-6-2015
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 35% . Η προαναφερθείσα αύξηση του ενοποιημένου
κύκλου εργασιών κατά την περίοδο 01.01-30.6.2016 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2015,
οφείλεται κυρίως σε έσοδα από νέες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του ομίλου .
Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων κατά την περίοδο 01.01.30.6.2016 διαμορφώθηκαν σε
2.056.217 € έναντι κερδών 5.466.194€ κατά τη αντίστοιχη περίοδο του 2015,
παρουσιάζοντας σημαντική

αύξηση των ζημιών

γεγονός που οφείλεται αφενός στις

σημαντικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις του 2015 και αφετέρου στην
αναταξινόμηση της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ από επενδύσεις σε θυγατρικές σε επενδύσεις σε
συγγενείς έγινε καθώς πλέον μετά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και την ανασύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν υφίστανται οι συνθήκες ελέγχου επί αυτής. Η
μεταφορά έγινε στην εύλογη αξία της συμμετοχής η οποία προσδιορίστηκε στο ποσό των €
6,2 εκ. και προέκυψε θετική διαφορά η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης
2015 ποσού € 5,48 εκ. (το σχετικό ποσό προσδιορίστηκε με βάση τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α
Νο 10 ως η διαφορά της εύλογης αξίας € 6,2 εκ. μείον την αξία της καθαρής περιουσίας της
θυγατρικής στην ημερομηνία μεταφοράς ποσού € 1,72 εκ.). Η θετική διαφορά
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι «Διαφορές αποτίμησης
συμμετοχών και χρεογράφων». Το αντίστοιχο αποτέλεσμα σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας
προσδιορίστηκε σε κέρδος ποσού € 5,89 εκ. (διαφορά εύλογης αξίας € 6,2 εκ. από κόστος
κτήσης € 300 χιλ.).
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Τα ανωτέρω ποσά προσδιορίστηκαν από την αποτίμηση ανεξάρτητου διεθνούς εκτιμητικού

οίκου. Σημειώνεται ότι τα σχετικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που
έληξε την 30η Ιουνίου 2015 είχαν βασιστεί σε προηγούμενη αποτίμηση η οποία
προσδιόριζε την εύλογη αξία του ποσοστού συμμετοχής στην ΣΚΡΟΥΤΖ σε ποσό € 6,25 εκ.
Καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά η προσαρμογή με βάση την τελική αξία έγινε στις
τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις.
Κατόπιν αφαιρέσεως των φόρων, τα αποτελέσματα χρήσεως για τον Όμιλο κατά την
περίοδο 01.01.30.6.2016 διαμορφώθηκαν σε (2.158.983) € έναντι κερδών 4.653.833
έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2015.

Στον πίνακα ανωτέρω περιλαμβάνεται αναφορά σε συγκεκριμένο μέγεθος που δεν ορίζεται
από τα Δ.Π.Χ.Α. (ειδικότερα στα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(«EBITDA»)) το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποκαθιστά άλλα ποσά που έχουν
υπολογιστεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα Δ.Π.Χ.Α. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο μέγεθος το οποίο χρησιμοποιεί η Εταιρία ορίζεται ως Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (Alternative Performance Measure), οι οποίοι συνήθως προκύπτουν από
ή βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, όπως καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον
πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο με την προσθήκη ή αφαίρεση ποσών από τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Ως EBITDA, η Διοίκηση της Εταιρίας ορίζει τα κέρδη/ζημίες περιόδου προ φόρων πλέον αποσβέσεων, πλέον των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων (ή μείον των καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων) πλέον των λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων και ζημιών καθώς και των ζημιών από συνδεδεμένες εταιρίες (ή μείον των λοιπών χρηματοοικονομικών
εσόδων και κερδών καθώς και των κερδών από συνδεδεμένες εταιρίες). Ο τρόπος υπολογισμού του EBITDA, για το α' εξάμηνο των χρήσεων 2015-2016, βάσει των μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ( EBITDA)
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

01/01 30/06/201
6

01/01 30/06/2015

31.12.201
5

31.12.201
4
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Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

678.288

(900.229)

(1.962.450
)

(3.046.580
)

Αποσβεσεις

998.379

967.773

2.206.213

2.506.260

Προβλεψη επισφαλων απαιτησεων

550.000

0

550.000

984.092

2.226.667

67.544

793.763

443.772

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 για τα στοιχεία των χρήσεων 2014
και 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016.

Tα αποτελέσματα προ φόρων , τόκων και αποσβέσων ( EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη
ύψους ευρώ 2.226.667 το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι κερδών ύψους ευρώ 67.544 την
αντίστοιχη περίοδο 2015 λόγω της επανεκτίμησης της συμμετοχής της Εταιρείας στην εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε .
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία ενοποιημένων καταστάσεων
οικονομικής θέσης της Εταιρείας για τις χρήσεις 200114-2015 και 30.6.2016:

Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένων Ισολογισμών

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά

31/12/201
4

31/12/201
5

30/6/2016

8.122.785
4.793.601
0
4.671.877
461.843
0
1.928.350
19.978.455

7.481.094
4.871.592
(0)
11.133.763
461.843
0
1.906.411
25.854.702

7.332.744
4.075.551
(0)
10.616.645
461.843
0
1.868.894
24.355.676

8.404.605
0
29.706.909
0
5.616.986
2.258.345
0
2.198.337
48.185.182
68.163.637

7.153.605
0
39.259.444
0
5.366.943
1.454.944
0
1.957.022
55.191.958
81.046.660

6.057.579
0
42.956.075
0
6.171.934
871.011
0
1.456.573
57.513.172
81.868.849

4.251.931
11.348.611
1.557.360
1.524.466

4.251.931
11.348.611
1.557.360
1.553.510

4.251.931
11.348.611
1.557.360
1.522.390
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Αποτελέσματα Εις Νέον

(24.408.095)

(22.653.205)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

(5.725.727)

(3.941.793)

2.319.924

1.089.001

(3.405.803)

(2.852.792)

17.056.589
0
426.931

17.079.512
49.262
1.063.752

16.776.486
29.083
1.134.766

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(24.697.073)
(6.016.781
)
973.886
(5.042.895
)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(πρόβλεψη αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

303.642

216.444

227.835

390.309
0
18.177.470

8.519.668
0
26.928.638

8.552.166
0
26.720.336

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

7.268.046
4.471.132
32.935.511
0
0
8.717.281
53.391.970

15.100.574
1.647.283
37.645.143
0
0
2.577.813
56.970.814

16.871.801
1.843.395
40.076.450
0
0
1.399.761
60.191.408

Σύνολο Υποχρεώσεων

71.569.440

83.899.452

86.911.744

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

68.163.637

81.046.660

81.868.849

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 για τα στοιχεία των χρήσεων 2014
και 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € (5.042.895) την
30.06.2016, έναντι € (2.852.792) την 31.12.2015. Η μείωση την 30.06.2016 οφείλεται στην
ζημίες που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την υπό εξέταση περίοδο .
Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 56.882.020. την
30.06.2016,

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,84% σε σχέση με 31.12.2015.

Κατωτέρω παρατίθεται επεξήγηση στις μεταβολές των στοιχείων οικονομικής θέσης του
Ομίλου κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014:

Την 31.12.2015 σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε € 81.046.660 αυξημένο
συγκριτικά με την 31.12.2014 κατά 18,90% κυρίως λόγω της διαφοράς που προέκυψε από
την επανεκτίμηση της συμμετοχής της Εταιρείας στην εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ενσώματα Πάγια» διαμορφώθηκε σε € 7.481.094 την
31.12.2015 παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,89% σε σχέση με την 31.12.2014..
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Το κονδύλι «Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες» διαμορφώθηκε σε € 39.259.444
την 31.12.2015 έναντι € 29.706.909 την 31.12.2014 παρουσιάζοντας αύξηση 32,15% κυρίως
λόγω της αύξησης του λογαριασμού «Πελάτες».
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € (2.852.792) την
31.12.2015, έναντι € (3.405.803) την 31.12.2014. Η μείωση οφείλεται στην ζημίες που
πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την υπό εξέταση περίοδο .
Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 54.773.918. την
31.12.2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,56% σε σχέση με 31.12.2014.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία ενοποιημένων καταστάσεων ταμειακών ροών της Εταιρίας για τις χρήσεις 2014-2015και το α' εξάμηνο
των χρήσεων 2015 και 2016:

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ
01/01 31/12/2014

01/01 31/12/2015

01/01 30/06/2015

01/01 30/06/2016

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

110.998

-1.653.576

-4.044.017

-3.000.867

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-817.590

1.794.455

1.359.027

392.316

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

536.669

1.005.871

2.525.841

2.108.102

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα
ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

-169.924

1.146.750

-159.150

-500.449

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.368.261

2.198.337

2.198.337

1.957.022

Μείον/Πλέον : ταμιακά διαθέσιμα
εταιρείων που δεν ενοποιήθηκανενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση

0

-1.388.065

-1.388.064

0

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

2.198.337

1.957.022

651.124

1.456.573

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 για τα στοιχεία των χρήσεων 2014
και 2015 καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2016.

3.6

Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο

3.7 Γενικές Πληροφορίες Για Την Εταιρία και τον Όμιλο
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Η Εταιρία μετατράπηκε από ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΠΕ σε ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ με την 18535/95 απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5374/19.9.1995. Η αρχική επωνυμία της
Εταιρίας ήταν «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ » Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Η/Υ,Λογισμικού και παροχής
υπηρεσιών μηχανογράφησης και αρχική έδρα της Εταιρίας ο Δήμος Αθηναίων
Την 28/9/2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων
θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ με διακριτικό τίτλο DIONIC A.E.B.E..
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-10029/29.8.2005 απόφασή του ενέκρινε την
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, οδός Αριστοτέλους 95 ΤΚ 13671, τηλ.
210-2419400 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡ.Μ.Α.Ε. (Αρ.
Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2) και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 002099601000. και η διάρκειά της
ορίστηκε σε 50 έτη.
Από τις 11.10.1999 οι μετοχές της Εταιρίας είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
(ΔΙΟΝ).
Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιριών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και από τις ισχύουσες
διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου και του δικαίου κεφαλαιαγοράς.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους κάτωθι επιχειρηματικούς τομείς :
•

Καταναλωτικά αγαθά, Εμπορία Γαλακτοκομικών και συναφών ειδών (Τομέας Εμπορίας και Διανομής)

•
•

Ψηφιακές Εφαρμογές ( Τομέας Λογισμικού)
Ενέργειας

3.7.1

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
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Το 1994 η Εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΠΕ ιδρύθηκε από τους κ.κ. Λάμπρο Περικλέους, Βασίλη
Χάλαρη και Ηλία Κυριακάκη. Οι ανωτέρω επιχειρηματίες διαβλέποντας τις θετικές
προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης και δυναμικής του ευρύτερου χώρου της
πληροφορικής, διαφοροποίησαν την ως τότε δραστηριότητα της Εταιρίας που ήταν η
διανομή ηλεκτρονικών παιχνιδιών και παιχνιδομηχανών και άρχισαν να επεκτείνονται
σταδιακά στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών .
Το 1995 η Εταιρεία μετατράπηκε από ΕΠΕ σε Α.Ε και το 1999 και μετά από Δημόσια
Εγγραφή, οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη
Αγορά του Χ. Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρία
μετεγκαταστάθηκε στο σημερινό ιδιόκτητο κτίριο της και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της
ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Tην 29/6/2006 Η
ΝΤΙΟΝΙΚ

ΑΕΒΕ, προχώρησε στην εξαγορά του 50% της Εταιρείας SKROUTZ ΑΕ που

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου..

Την 6/6/2007 H ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, προχώρησε στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ENΑΛΕΝ ΑΕΚΕ με σκοπό την κατασκευή και την
εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Την 27/10/2008 Η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την εξαγορά ποσοστού
30% της IRA MEDIA ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα στρατηγικής των ΜΜΕ
(media).
Την 21/1/2013

η NTIONIK AEBE προχώρησε στην ίδρυση της κατά 90% θυγατρικής

εταιρείας με Επωνυμία «Shop365.gr Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ειδών
Οικιακής Χρήσης, Καλλυντικών, Υγιεινής, Χαρτικών, Βρεφανάπτυξης, Παιχνιδιών και λοιπών
συναφών ειδών μέσω Διαδικτύου» και με τον διακριτικό τίτλο Shop365.gr Α.Ε.

3.7.2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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3.7.2.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2014 - 2015 και 1.1 - 30.6.2016

Οι επενδύσεις του Ομίλου για τις χρήσεις 2014 - 2015 και την περίοδο 1.1 - 30.6.2016 σε
ασώματα και ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ακολούθως:

Επενδύσεις

1.1 31.12.2014

1.131.12.2015

0

0

Οικόπεδα
Κτίρια

1.130.6.2016
0

(23.435)

(492)

1.080

Μηχ/κος εξοπλισμός

790

0

0

Μεταφορικά μέσα

778

(611)

4.043

Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός

224.644

3.869

43.742

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

202.777

2.766

48.865

Software

183.031

16.955

5.050

1.212

1.378.495

0

16.110

700.000

0

Goodwill

0

0

0

Ασώματα περιουσιακά στοιχεία

0

0

0

403.130

2.098.216

53.915

Δικαιώματα
Ανάπτυξη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015, οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς και ενδιάμεσες
δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Κατά την διετία 2014-15 ποσό 700.000 ευρώ κατευθύνθηκε στην ανάπτυξη και υλοποίηση
λογισμικών προγραμμάτων που αφορούν τις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών
ATCOM AE και ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 3.11.2).
Επίσης ποσό 1.378.495 ευρώ αφορά απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης ταινιών. Αποσβένεται
με συντελεστή 20% ήτοι ωφέλιμη διάρκεια ζωής πέντε έτη. Η μεταγενέστερη αποτίμηση
γίνεται στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και πιθανές ζημιές απομείωσης
H σκοπιμότητα της απόκτησης είναι η
α. Η ενοικίαση των δικαιωμάτων σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις μέσω
ιδιωτικών κυκλωμάτων προβολής ( pay per view) και
β. Η διάθεση των δικαιωμάτων σε εκδοτικούς και τηλεοπτικούς οίκους ( media) μέσω
πώλησης ή ανταλλαγής διαφημιστικού χρόνου ή χώρου με σκοπό την προώθηση προϊόντων
της Εταιρείας .
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Οι ως άνω αναφερόμενες επενδύσεις είχαν ως σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων
του Ομίλου αλλά και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
3.7.2.2 Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις
H θυγατρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΕΒΕ συμμετέχει με ποσοστό 51% επί του μετοχικού της κεφαλαίου βρίσκεται στο τελικό
στάδιο της άδειας εγκατάστασης από την ΡΑΕ για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος
42 mw στον Δήμο Σολυγίας στην Κορινθία.
Το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την υλοποίηση του εκτιμάται σε ποσό ευρώ
40.000.000 .
Υπάρχουν τρεις δυνατότητες αξιοποίησης της μέχρι σήμερα επένδυσης και από τη διοίκηση
εξετάζονται και οι τρεις. Συγκεκριμένα η Εταιρεία εξετάζει διάφορες επιλογές για την
υλοποίηση του έργου:
Α. Μέσω τραπεζικού δανεισμού
Β. Εξέρευση επενδυτή και υλοποίηση με τη μέθοδο της αντιπαροχής.
Γ. Πώληση ποσοστού σε επενδυτή και ανάπτυξη από κοινού με ή χωρίς
τραπεζικό δανεισμό.
Δ. Χωρίς να είναι στις βασικές επιλογές της διοίκησης εξετάζεται και η
πιθανότητα πώλησης της άδειας του πάρκου εάν επιτευχθεί ικανοποιητικό
τίμημα.
Λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την οικονομία της χώρας η ανωτέρω επένδυση
θα υλοποιηθεί εφόσον υπάρξει ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις στον χώρο της Αιολικής
Ενέργειας.

3.7.3

Δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου

Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η δραστηριότητα του
Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς τομείς. Η δραστηριότητα κατά τα
τελευταία έτη έχει επηρεαστεί έντονα από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αυτοί έχουν
ως εξής:
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Καταναλωτικά αγαθά, Εμπορία Γαλακτοκομικών και συναφών ειδών (Τομέας
Εμπορίας και Διανομής)

•

Ψηφιακές Εφαρμογές ( Τομέας Λογισμικού)

•

Ενέργειας

3.7.3.1

Ο

Καταναλωτικά αγαθά, Εμπορία Γαλακτοκομικών και συναφών ειδών( Τομέας Εμπορίας και Διανομής)

Όμιλος

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΑΕΒΕ

εισάγει,

και

διανέμει

σε

μεταπωλητές

προϊόντα

τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων ασφαλείας, αναλωσίμων, παιχνιδιών, ειδών
βρεφανάπτυξης, ειδών ένδυσης και υπόδησης, τροφίμων και ευρέως καταναλωτικών
προϊόντων μέσω των εταιρειών DIONIC , DIONIC BULGARIA, DIONIC TRADING, ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

3.7.3.2 Ψηφιακές Εφαρμογές ( Τομέας Λογισμικού)

Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στον τομέα του Λογισμικού, υλοποιείται
μέσω της συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία ATCOM Internet & Multimedia A.E. και
της συμμετοχής της στην Συγγενή εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε., οι οποίες δραστηριοποιούνται
στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου.

Η Atcom Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα
δραστηριοποιείται και στη Διεθνή Αγορά, μέσω της θυγατρικής της Atcom Internet and
Multimedia Ltd., η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2008 και εδρεύει στο κέντρο του
Λονδίνου. Η Atcom Internet and Multimedia A.E. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών και
προϊόντων διαδικτύου, με εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη συναφών εφαρμογών,
καθώς και στη διαχείριση πολυγλωσσικού ψηφιακού περιεχομένου.
• Διαθέτει δική της πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Internet και δικό της τελικό προϊόν
CMS (Content Management System), τα οποία έχουν εξελιχθεί και τελειοποιηθεί τα
προηγούμενα χρόνια, μέσα από ένα πλήθος εγκαταστάσεων, με διαφορετικές
επιχειρησιακές ανάγκες και λειτουργικά συστήματα

• Διαθέτει συνδυασμό προϊόντων, ίδιας ανάπτυξης, για την διαφανή διαχείριση
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περιεχομένου και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (Internet) και σε κινητές συσκευές (Mobile
phones and devices)
• Κατέχει

τεχνογνωσία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και

εφαρμογών πολυμέσων, που της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας
Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000, για όλους τους τομείς της
παραγωγικής της λειτουργίας και τις εσωτερικές της διαδικασίες.
Η μηχανή αναζήτησης με το όνομα Skroutz, η οποία Ιδρύθηκε το 2004 από μία ομάδα
αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ξεκίνησε τη λειτουργία της με συμμετοχή
μόλις 15 ηλεκτρονικών καταστημάτων και 40.000 προϊόντων. Πολύ γρήγορα όμως, λόγω
του έξυπνου ονόματός της, καθώς και της αξιόπιστης λειτουργίας της, έγινε ευρέως γνωστή
σε δεκάδες χιλιάδες χρήστες του ελληνικού Internet.
Μετεξελίχθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία -SKROUTZ AE- το 2006 και σήμερα είναι μέλος του
ομίλου Εταιρειών ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE, ο οποίος, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, προχώρησε στην
εξαγορά του 50% της Εταιρείας.
Η ΣΚΡΟΥΤΖ AE έχει ως βασικό αντικείμενο την επέκταση και εξέλιξη των δυνατοτήτων της
μηχανής αναζήτησης www.skroutz.gr, αλλά παράλληλα και του www.skroutzstore.gr και
την εμπορική εκμετάλλευσή των . Τις δραστηριότητες της εταιρείας συμπληρώνουν η
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως η κατασκευή διαδικτυακών ιστοσελίδων και η
δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση διαδικτυακών πυλών .
Η μηχανή αναζήτησης

Skroutz αφορά αποκλειστικά σε προϊόντα που ο χρήστης του

Internet μπορεί να προμηθευτεί από ηλεκτρονικά καταστήματα (είτε αυτά λειτουργούν
στην Ελληνική Αγορά, είτε λειτουργούν στο εξωτερικό και έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετούν τους Έλληνες καταναλωτές), ενώ ενημερώνεται διαρκώς και για όλα
τα προϊόντα που πρωτοεμφανίζονται στην αγορά και τα οποία είναι διαθέσιμα στους
καταναλωτές για ηλεκτρονική παραγγελία. Συγκρίνει τις τιμές τους με πολύ γρήγορο τρόπο
και με χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης. Με τη βοήθεια της μηχανής
αναζήτησης οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν το κατάστημα που θα τους δώσει τη
δυνατότητα για την πιο συμφέρουσα γι’ αυτούς αγορά. Παράλληλα, παρέχεται η
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δυνατότητα δημοπράτησης προϊόντων από τους ίδιους τους χρήστες, καθώς και η
δυνατότητα εντοπισμού τεχνολογικών άρθρων και προϊοντικών νέων.
Πρόσφατα, η μηχανή αναζήτησης skroutz.gr κυκλοφόρησε σε mobile έκδοση (δυνατότητα
χρήσης

του

από

κινητά

τηλέφωνα

ή

PDAs, μέσω

της

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης www.mobile.skroutz.gr) και η χρήση του είναι δωρεάν.

3.7.3.3 Τομέας Ενέργειας

Ο Όμιλος ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών εταιρειών ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ και ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Όμιλος ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ εκτιμάται ότι, με την απόφαση της εισόδου του στον χώρο των
εναλλακτικών μορφών ενέργειας, θα διευρύνει σημαντικά τις δραστηριότητές του σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Η εταιρεία ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων
παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Τον Απρίλιο 2012 ολοκληρώθηκε η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος
1,99MW στο Έλος του Νομού Λακωνίας και το έργο συνδέθηκε με το δίκτυο Μέσης Τάσης
της ΔΕΗ.
Η παραγωγή ηλεκτρισμού γίνεται αθόρυβα χωρίς την εκπομπή κανενός είδους υγρών,
στερεών και αερίων ρύπων κατά την λειτουργία των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
H ΝΤΙΟΝΙΚ συμμετέχει με ποσοστό 51% επι του μετοχικού της κεφαλαίου στην θυγατρική
εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ στην οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της άδειας
εγκατάστασης από την ΡΑΕ για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 42 mw στον Δήμο
Σολυγίας στην Κορινθία.
Το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την υλοποίηση του εκτιμάται σε ποσό ευρώ
40.000.000 .
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Λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την οικονομία της χώρας η ανωτέρω επένδυση
θα υλοποιηθεί εφόσον υπάρξει ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις στον χώρο της Αιολικής
Ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 3.7.2.2
Τα αποτελέσματα του ομίλου ανά τομέα για την περίοδο 01.01-30.6.2016 αναλύονται ως
εξής:
.

01/01 - 30/06/2016
Καταναλωτικά
αγαθά

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
EBITDA

Ψηφιακές
εφαρμογές

Εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών

Ενέργεια

Σύνολο

17.456.414
(515.106)
16.941.308

7.032.689
0
7.032.689

8.231
0
8.231

4.567.341
0
4.567.341

29.064.676
(515.106)
28.549.570

(1.492.388)
1.239.152

(571.177)
292.960

(97.176)
(1.929)

81.431
146.483

(2.079.310)
1.676.666

Πηγή: Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 –
30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο
Ελεγκτή

Τα αποτελέματα του ομίλου ανά τομέα για τις χρήσεις 2015-2014 αναλύονται ως εξής:

01/01 - 31/12/2015
Καταναλωτικά
αγαθά

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις

28.958.186
(1.330.326)

Ψηφιακές
εφαρμογές

11.292.153
(17.928)

Ενέργεια

11.051
0

Εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών

8.876.324
0

Σύνολο

49.137.714
(1.348.253)
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Καθαρές πωλήσεις
Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
EBITDA

27.627.860

11.274.225

11.051

8.876.324

47.789.460

2.992.047
3.243.297

(470.783)
(2.625.185)

(115.712)
(19.326)

44.322
194.976

2.449.874
793.763

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την

Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

01/01 - 31/12/2014
Καταναλωτικά
αγαθά

Πωλήσεις
Σε τρίτους
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

18.696.716
(251.121)
18.445.595

Ψηφιακές
εφαρμογές

16.902.456
(14.790)
16.887.666

Ενέργεια

Εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών

Σύνολο

5.368
0
5.368

8.603.295
0
8.603.295

44.207.835
(265.911)
43.941.924

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων

(6.810.586)

(474.704)

294.128

(183.418)

(7.174.580)

EBITDA

(1.170.664)

1.666.506

(27.162)

(24.909)

443.771

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την

Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Επίσης Ο Όμιλος ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών
υπηρεσιών μέσω συμμετοχής της εταιρείας στην ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε, με το ποσοστό του
17,85% και της συμμετοχής της στην IRA MEDIA A.E, με το ποσοστό του 30% τις οποίες
ενοποιεί με την μέθοδο της καθαρής θέσης .
Η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου
Τομέα.
Οι υπηρεσίες της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ αφορούν, μεταξύ άλλων, στον στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχεδιασμό, στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων καθώς επίσης και στην διοίκηση μεγάλων
τεχνικών έργων.
Η IRA MEDIA A.E, δραστηριοποιείται στον τομέα στρατηγικής των ΜΜΕ, αναλύοντας τα
δεδομένα του κάθε διαφημιζόμενου και με καθαρά επιστημονική προσέγγιση, σχεδιάζει
την στρατηγική media που πρέπει να ακολουθηθεί αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τον
προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου ώστε να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
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Η IRA MEDIA είναι μέλος της IRA MEDIA COMMUNICATIONS GROUP με διακριτικό τίτλο
IMCG η οποία εδρεύει στην Ελλάδα στην οποία συμμετέχουν εταιρείες υψηλής ειδίκευσης
στην επικοινωνία. Η IMCG είναι μέλος του Ομίλου Com Vort Group η οποία έχει έδρα στην
Ισπανία και την εκπροσωπεί στην Ελλάδα.
3.8 Οργανωτική Διάρθωση Ομίλου
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές της Εταιρίας ως αυτές είχαν την
Περίοδο 30.6.2016, την 31.12.2015 και 31.12.2014
Εταιρίες

Χώρα

2014

2015

30.6.2016

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ATCOM AE
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA
LIMITED

ΕΛΛΑΔΑ

74,34%

75%

75%

ΑΓΓΛΙΑ

74,34%

75%

75%

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

33%

33%

33%

DIONIC ENERGY AE (Πρώην MEDIA VIS)

ΕΛΛΑΔΑ

97%

97%

97%

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
ALVE İNTERNET VE REKLAM
HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

ΕΛΛΑΔΑ

50%

50%

50%

ΤΟΥΡΚΙΑ

40%

46%

46%

DIONIC PARTICIPATION LTD

ΚΥΠΡΟΣ

100%

100%

100%

DIONIC TRADING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

100%

100%

100%

MARM LIGHTING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

80%

-

-

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

51%

51%

51%

SHOP 365 A.E.
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ - ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

90%

90%

90%

ΕΛΛΑΔΑ

99,90%

99,90%

99,90%

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.(Πρώην
NTIANA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ)

ΕΛΛΑΔΑ

34,23%

34,23%

34,23%

ΕΛΛΑΔΑ

35,29%

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

21,85%

21,85%

17,85%

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
IRA MEDIA AE ΔΙΑΦ.ΕΚΔ.ΕΜΠ.&ΥΠ.ΑΝΑΠΤ.ΙΝΤΕRNET

ΕΛΛΑΔΑ

37,50%

37,50%

37,50%

ΕΛΛΑΔΑ

30%

30%

30%

Μεθοδος
Ενοποιησης
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΘΕΣΗ

3.9 Πληροφορίες για τις συμμετοχές της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
Εκτός των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, που περιγράφονται στη συνέχεια της
παρούσας ενότητας, δεν υφίστανται κατά την 30.6.2016 άλλες άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρίας με λογιστική αξία που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 10% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή με αποτελέσματα που να
συμβάλλουν κατά 10% τουλάχιστον στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ή ζημίες του Ομίλου.
3.9.1 ATCOM A.E
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Η ανώνυμη εταιρεία

ΑΤCOM

A.E

ιδρύθηκε το 2000,

με αριθμό μητρώου

10.978/05.10.2000 και έδρα τον Δήμο Αχαρνών, επί της οδού Αριστοτέλους 95 Αχαρναί
ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και στη Διεθνή Αγορά, μέσω της θυγατρικής της Atcom
Internet and Multimedia Ltd., η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2008 και εδρεύει στο κέντρο
του Λονδίνου. Η Atcom Internet and MultimediaLtd . είναι Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και
προϊόντων διαδικτύου, με εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη συναφών εφαρμογών,
καθώς και στη διαχείριση πολυγλωσσικού ψηφιακού περιεχομένου.
Σήμερα, η Atcom έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα και διαθέτει πλούσιο πελατολόγιο,
που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αλλά ταυτόχρονα και
φορείς του ευρύτερου δημοσίου Τομέα. Οι πελάτες της Atcom δραστηριοποιούνται στούς
κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού και
γενικότερα της παροχής υπηρεσιών.
Η Atcom έχει :
• Διαθέτει δική της πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Internet και δικό της τελικό προϊόν
CMS (Content Management System), τα οποία έχουν εξελιχθεί και τελειοποιηθεί τα
προηγούμενα χρόνια, μέσα από ένα πλήθος εγκαταστάσεων, με διαφορετικές
επιχειρησιακές ανάγκες και λειτουργικά συστήματα.
• Διαθέτει συνδυασμό προϊόντων, ίδιας ανάπτυξης, για την διαφανή διαχείριση
περιεχομένου και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (Internet) και σε κινητές συσκευές (Mobile
phones and devices)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

31/12/2015

31/12/2014

14.211.775

17.361.717

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.741.906

4.435.938

Σύνολο τραπεζικου δανεισμου

6.287.665

8.708.925
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

31/12/2015

(1.743.217)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

31/12/2014

(1.228.411)

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Κεφάλαιο και αποθεματικά

31/12/2015

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο

31/12/2014

5.084.574

5.084.574

42.055

42.055

Ιδιες μετοχές

0

0

Αποθεματικά εύλογης αξίας

0

0

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών ATCOM
AE
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5.795

5.795

-2.390.517

-696.485

2.741.906

4.435.938

0

0

2.741.906

4.435.938

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Η μετοχική σύνθεση στις 28.2.2017 έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ

1. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1.271.179

75,00%

2. Κωνσταντίνος ΘΕΟΤΟΚΑΣ

145.487

8,58%

3. Επενδυτές κάτω του 5%

278.192

16,42%

Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
Η εταιρεία πληρώνει ενοίκια και υπηρεσίες προς τη Μητρική Εταιρεία.
Η εταιρεία διοικείται απο τα κάτωθι μέλη:

1.Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ
2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, Αντιπρόεδρος Α του Δ.Σ
3. Κωνσταντίνος Καμάρας του Αριστείδη Αντιπρόεδρος Β του Δ.Σ
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4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου Διευθύνων Σύμβουλος
5. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ
6. Αργύρης Παπαγεωργίου του Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ.

3.9.2

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E ιδρύθηκε το 1998 , με αριθμό
μητρώου 10.458/05.11.1998

και έδρα τον Δήμο Παιανίας, επί της οδού Θέση

Πούσι Λέδι - Παιανία Με αποκλειστικές συνεργασίες με βιομηχανικές εταιρίες
(ΔΕΛΤΑ, CHIPITA, BIC κλπ) για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές η εταιρία
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E. διανέμει καταναλωτικά προϊόντα σε Super
Markets, mini markets και περίπτερα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η δραστηριότητα της εταιρίας τοποθετείται στην αγορά μεταξύ
των μονάδων παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και των σημείων λιανικής
πώλησης, επιτρέποντας την ευέλικτη τοποθέτηση στις εκάστοτε συνθήκες που
διαμορφώνονται στην αγορά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

31/12/2015

31/12/2014

3.462.621

3.472.977

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

605.173

599.959

Σύνολο τραπεζικου δανεισμου

855.990

884.254

3.118

(170.840)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

31/12/2015

31/12/2014

160.000

160.000

Υπερ Το Άρτιο

0

0

Ιδιες μετοχές

0

0

Αποθεματικά εύλογης αξίας

0

0
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Λοιπά αποθεματικά

97.641

99.298

347.532

340.661

605.173

599.959

0

0

Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΕ
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

605.173
599.959
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Η μετοχική σύνθεση στις 28.2.2017 έχει ως εξής:
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1.Βαξεβανίδης Γεώργιος

10.720

33,5%

2. Κατσούλης Νικόλαος

10.720

33,5%

3. ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

10.560

33,0%

Η Εταιρεία ενοποιείται στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
Η εταιρεία πληρώνει υπηρεσίες προς τη Μητρική Εταιρεία.
Η εταιρεία διοικείται απο τα κάτωθι μέλη:
1.Γεώργιος Βαξεβανίδης, Πρόεδρος
2.Νικόλαος Κατσούλης,Διευθύνων Σύμβουλος
3.Θωμάς Ρούμπας,Αντιπρόεδρος
4.Χρήστος Μπιζούμης,Μέλος
5.Νικόλαος Τζανάκης,Μέλος

3.9.3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε

Η ανώνυμη εταιρεία ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ A.E ιδρύθηκε το 1995 , με αριθμό μητρώου
8.221/22.11.1995 και έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου, , επί της οδού Σαχτούρη 48 Χαλάνδρι
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με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του
Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ

31/12/2015

31/12/2014

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

6.902.903

10.133.695

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.624.659

4.327.364

0

0

1.261.455

1.748.984

Σύνολο τραπεζικου δανεισμου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

31/12/2015

31/12/2014

863.040

863.040

Υπερ Το Άρτιο

0

0

Ιδιες μετοχές

0

0

Αποθεματικά

524.369

524.369

2.237.250

2.939.954

3.624.659

4.327.363

3.624.659

4.327.363

Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AE
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013,2014,2015 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
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Η μετοχική σύνθεση στις 28.2.2017 έχει ως εξής:
Ποσοστό

Αριθμός
Μετοχών

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ζεφύρου 25 Κηφισιά, Α.Δ.Τ.ΑΚ506268,
Α.Φ.Μ.030819180

40,01%

595.330

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
Αριστοτέλους 95 Αχαρνές, Α.Φ.Μ.094417630

17,85%

265.660

Μέτοχοι κάτω του 5%

42,14%

627.010

Στοιχεία Μετόχων

Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της
καθαρής θέσης
Η εταιρεία διοικείται απο τα κάτωθι μέλη:
1.Καινούργιος Χρήστος,Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2.Βάσσος Αλέξανδρος ,Αντιπρόεδρος
3. Τσιακατάρας Κωνσταντίνος,Διευθύνων Σύμβουλος
4.Θωμόπουλος Αριστόδημος, Μέλος
5.Τριανταφυλλάκης Αλέξανδρος,Μέλος
6.Βασιλείου Κωνσταντίνος,Μέλος
7.Μπιζούμης Χρήστος,Μέλος

3.9.4 ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε

Η

ανώνυμη

εταιρεία

ΕΝΑΛΕΝ

A.E

ιδρύθηκε

το

2007

με

αριθμό

μητρώου 184/11.05.2007 και έδρα τον Δήμο Αχαρνών, επί της οδού Αριστοτέλους 95
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Αχαρναί, Η Εταιρεία ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και εκμετάλλευση
έργων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο τραπεζικου δανεισμου

31/12/2015

31/12/2014

3.229.216

3.589.890

694.606

532.664

1.949.088

2.546.040

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

161.943

219.675

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

31/12/2015

31/12/2014

60.000

60.000

Υπερ Το Άρτιο

0

0

Ιδιες μετοχές

0

0

Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
Δικαιώματα Μειοψηφίας

0

0

20.000

12.713

614.606

459.951

694.606

532.664

0

0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

694.606
532.664
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Η μετοχική σύνθεση στις 28/2/2017 έχει ως εξής
Μέτοχος
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αριθμός μετοχών
33.000

Αριθμός Ψήφων
33.000
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ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΟ:

4.500

4.500

22.500

22.500

60.000

60.000

Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της
καθαρής θέσης
Η εταιρεία διοικείται απο τα κάτωθι μέλη:

Βαλσαμής Αθανάσιος , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ρούμπας Θωμάς , Αντιπρόεδρος
Παπαπασχάλης Αλέξανδρος , Μέλος
Δεσφινιώτης Λουκάς , Μέλος
3.9.5

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

Η ανώνυμη εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ A.E ιδρύθηκε το 2006, και έδρα τον Δήμο Αχαρνών, επί της
οδού Αριστοτέλους 95 Αχαρναί. Η SKROUTZ AE έχει ως βασικό αντικείμενο την επέκταση
και εξέλιξη των δυνατοτήτων της μηχανής αναζήτησης www.skroutz.gr, αλλά παράλληλα
και του www.skroutzstore.gr και την εμπορική εκμετάλλευσή των . Τις δραστηριότητες της
Εταιρείας συμπληρώνουν η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως η κατασκευή
διαδικτυακών ιστοσελίδων και η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση διαδικτυακών
πυλών (portals).
H Skroutz είναι μηχανή σύνθετης αναζήτησης και σύγκρισης τιμής στο ελληνικό διαδίκτυο,
που επιτρέπει στους χρήστες που την επισκέπτονται και τη χρησιμοποιούν να εντοπίζουν
άμεσα και εύκολα το κατάστημα από το οποίο μπορούν να προμηθευτούν το προϊόν ή την
υπηρεσία που τους ενδιαφέρει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31/12/2015

31/12/2014
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Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

3.395.967

2.593.216

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.103.222

1.585.911

0

0

673.361

601.046

Σύνολο τραπεζικου δανεισμου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

31/12/2015

31/12/2014

60.000

60.000

Υπερ Το Άρτιο

0

0

Ιδιες μετοχές

0

0

Αποθεματικά εύλογης αξίας

0

0

47.928

47.928

1.995.294

1.477.984

2.103.222

1.585.912

0

0

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών ΣΚΡΟΥΤΖ AE
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.103.222
1.585.912
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Η μετοχική σύνθεση στις 28.2.2017 έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ –
ΨΗΦΟΙ

1. Γεώργιος Χατζηγεωργίου του Ηλία

3.600

2. Βασίλειος Δήμου του Ευαγγέλου

3.600

3. Γεώργιος Αυγουστίδης του Ιωάννη

3.600

4.DRIIN HOLDING

1.200

5. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.

12.000

ΣΥΝΟΛΟ

24.000
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Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την μέθοδο της
καθαρής θέσης .
Η εταιρεία δεν πληρώνει υπηρεσίες προς τη Μητρική Εταιρεία.
Η εταιρεία διοικείται από τα κάτωθι μέλη:

1) Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Βασίλειος Δήμος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) Γεώργιος Χατζηγεωργίου του Ηλία, Διευθύνων Σύμβουλος
4) Γεώργιος Αυγουστίδης του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.
5) Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ.

3.10 Πάγια περιουσιακά Στοιχεία –Εγκαταστάσεις

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίσταται καμία περιβαλλοντική πτυχή, η οποία
θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας και
των εταιριών του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ.

3.10.1 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις Εξοπλισμός

Ο Όμιλος ΝΤΙΟΝΙΚ την 30.6.2016 είχε στην κατοχή του τα κάτωθι οικόπεδα και κτιριακές
εγκαταστάσεις:
Α) Ακίνητο της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος του Δήμου
Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής της

Περιφέρειας Αττικής και στη θέση

Πάτημα ή Τσούμπα,πρόκειται για ακίνητο το οποίο αποτελείται απο οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 18.576,84 μ2, επι του οποίου έχουν ανεγερθεί αποθηκευτικές εγκαταστάσεις
συνολικής επιφάνειας 3.372,67 μ2.
Β) Ακίνητο

της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στον Δήμο Αχαρνών και επί της οδού

Αριστοτέλους αρ. 95 του Δήμου Αχαρνών Αττικής ,πρόκειται για οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 1.283,20 μ2 επι του οποίου έχει αναγερθεί κτίσμα επιφανείας 3.048,80 μ2
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Το ανωτέρω ακίνητο (β) χρησιμοποιείται ως εξής:
α) Η μεγαλύτερη επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και των αποθηκευτικών
χώρων χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της μητρικής Εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
β) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 688,76 τ.μ., εκμισθώθηκαν με το από
2.1.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στη θυγατρική εταιρία ATCOM AE,
γ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., εκμισθώθηκαν με το από
25.5.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στη θυγατρική εταιρία ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ,.
δ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., εκμισθώθηκαν με το από
28.9.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στη θυγατρική εταιρία ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ,
ε) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 20 τ.μ., εκμισθώθηκαν με το από
16.10.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στη θυγατρική εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΕNERGY AE,
στ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 100 τ.μ., εκμισθώθηκαν με το από
10.9.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στη θυγατρική εταιρία IRA MEDIA AE,
ζ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 25 τ.μ., εκμισθώθηκαν με το από
7.1.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης στη θυγατρική εταιρία SHOP365.GR AE.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω υπάρχουν έσοδα (ενοίκια) για τις χρήσεις 2014-2015
και 30.6.2016 τα οποία εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:

Εταιρία

Κατηγορία

Τοποθεσία

Εσοδα
2014

Εσοδα
2015

Εσοδα
30.6.2016

σε €

σε €

σε €

ATCOM AE

Μισθωμένα
γραφεία

Αριστοτέλους 95
Αχαρναί

40.500

55.500

28.350

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μισθωμένα

Αριστοτέλους 95

36.985

66.720

33.360
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γραφεία

Αχαρναί

ΣΥΝΟΛΑ

77.485

122.220

61.710

Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος μισθώνει τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Εταιρία

Κατηγορία

Τοποθεσία

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ

Μισθωμένα γραφεία

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 91 Ν.Ιωνία

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

Μισθωμένα γραφεία & Αποθηκευτικοί
Χώροι

ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙΔΕΛΙ ΠΑΙΑΝΙΑ

3.10.2

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Η Εταιρία ασφαλίζει τα ακίνητά της, τα μηχανήματα και τα εμπορεύματά της. Δεν υπάρχει
κάποια αυτόματη πολιτική προσαρμογής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω των
ασφαλιστικών ποσών σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις στον Αυλώνα είναι ασφαλισμένες έναντι του ποσού
των €900χιλ. περίπου, το κτίριο στην Αριστοτέλους Αχαρναί είναι ασφαλισμένο έναντι του
ποσού €1.442.960. Οι ανωτέρω ασφάλειες περιλαμβάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς .
Την 30.6.2016 το ύψος των αποθεμάτων ανερχόταν στο ποσό των €6.057.579. Η εταιρία
έχει υπογράψει σύμβαση για αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της με τρίτη εταιρία.
Από την εν λόγω σύμβαση τα εμπορεύματα της εταιρίας που βρίσκονται σε αποθήκη τρίτων
είναι πλήρως ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου. Το ασφαλιστικό ύψος θα
προσαρμόζεται ανάλογα με την αξία κτήσης των εμπορευμάτων. Κατ’ εξαίρεση ένα τμήμα
εμπορευμάτων, περίπου 1 με 1,5 εκ.€ κατά τη διακίνηση του εποχικά από και προς τις
αποθήκες μας σε διάρκεια 24 ωρών είναι πρακτικά ανασφάλιστο λόγω της μη έγκαιρης
δυνατότητας καταγραφής του ώστε να περιληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
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Τα μεταφορικά μέσα της Εταιρίας είναι ασφαλισμένα όπως προβλέπεται από την
νομοθεσία. Επίσης το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο σε φορείς κυρίας
ασφάλισης όπως προβλέπεται εκάστοτε.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις της Εταιρείας έχουν προσημείωση Α τάξεως στις τράπεζες
ALPHA BANK και EUROBANK.
Τα ανωτέρω ασφαλιστικά συμβόλαια καθορίζονται από τους ενεχυριούχους δανειστές της
Εταιρείας – Τραπεζικά ιδρύματα

3.10.3

Εμπράγματα Βάρη – Εγγυήσεις

Επί των παγίων και ακινήτων του Ομίλου υφίστανται τα κάτωθι εμπράγματα βάρη:
Α) Επί του ακινήτου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος
του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στη
θέση Πάτημα ή Τσούμπα έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης, προς εξασφάλιση των
ομολογιούχων δανειστών της από 25-6-2008 συμβάσεως υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα όρων
εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες Μετά Συμβάσεως Καλύψεως
και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών» και της από 1-12-2011
συμβάσεως τροποποιήσεως αυτής, γιά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) €,
πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ των ομολογιούχων δανειστών εκπροσωπούμενων από την
Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε..
Β) Επί του ακινήτου της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στον Δήμο Αχαρνών και επί της οδού
Αριστοτέλους αρ. 95 του Δήμου Αχαρνών Αττικής έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης
για το ποσό των 8.500.000 € υπέρ της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για απαιτήσεις
της που απορρέουν εκ της υπ’ αριθμ. 386/5-10-1998 σύμβασης παροχής πιστώσεως με
ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και της υπ΄ αριθμ. 1299/4-6-2009 έγγραφης σύμβαση
δανείου, πλέον τόκων και εξόδων.
Γ) Ενεχύρο 1ης τάξης επί του ποσοστού συμμετοχής Της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις θυγατρικές
εταιρείες

NTIONIK AIOΛΙΚΗ ΑΕ, ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ υπέρ της τράπεζας EUROBANK και στις

θυγατρικές εταιρείες ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY AE, ATCOM AE,ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ και ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ,υπέρ των τραπεζών ALPHA A.E και EUROBANK A.E για τις απαιτήσεις της
Εταιρείας προς τις ανωτέρω δανείστριες τράπεζες .
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Εγγυήσεις
Ο Όμιλος στις 30.6.2016 στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας δεν έχει δώσει ποσά ως
εγγυήσεις ενοικίων γραφείων και λειτουργικών μισθώσεων.
Ακόμη οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου έχουν εκδώσει Εγγυητικές Επιστολές
συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καλής εκτέλεσης ύψους
€31,6χιλ. περίπου και η Εταιρεία € 1.196 χιλ. για εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
προς τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε που αφορούν συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών .
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας δεν υφίστανται άλλες εγγυήσεις προς τράπεζες και
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους εγγυήσεις.

3.11 Σήματα Ευρεσιτεχνίες , άδειες εκμετάλλευσης και λειτουργίας , έρευνας και ανάπτυξης
Η Εταιρία δηλώνει ότι ο Όμιλος κατά την τελευταία διετία δεν έχει εξάρτηση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης , από , βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις, η από νέες μεθόδους μεταποίησης , η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του Ομίλου, πλην αυτών που παρατίθενται κατωτέρω
3.11.1

Σήματα Ευρεσιτεχνίας

Δεν υπάρχουν.
3.11.2 Αδειες εκμετάλλευσης και λειτουργίας.

Α. H θυγατρική εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συμμετέχει με
ποσοστό 51% επί του μετοχικού της κεφαλαίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο της άδειας
εγκατάστασης από την ΡΑΕ για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 42 mw στον Δήμο
Σολυγίας στην Κορινθία.

Ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει την άδεια παραγωγής , ισχύουν τα ακόλουθα:
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Η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό ισχύει για
χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια της ισχύος της Άδειας Παραγωγής
μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο.



Η Άδεια Παραγωγής τροποποιείται μετά από αίτηση του Αδειούχου εάν μεταβάλλονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ορίζονται στην Άδεια ως
έχοντα τη δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, εάν μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση του Αδειούχου, εφόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο του
Αδειούχου είναι ίδια με αυτά που ορίζονται στην Άδεια ως έχοντα τη δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου, ή εάν μεταβληθεί ο
τόπος εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε
όμορο πολύγωνο του εγκεκριμένου στην άδεια παραγωγής πολυγώνου, η
Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, ή εάν μεταβληθούν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Α.Π.Ε. του σταθμού που αναγράφονται στην Άδεια.



Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για
την πρόοδο των έργων. Μετά τη λήψη της Άδειας Παραγωγής και μέχρι την
έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, με
την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά εξάμηνο.

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες αξιοποίησης της μέχρι σήμερα επένδυσης και από τη διοίκηση
εξετάζονται και οι τρεις. Συγκεκριμένα η εταιρεία εξετάζει διάφορες επιλογές για την
υλοποίηση του έργου:
Α. Μέσω τραπεζικού δανεισμού
Β. Εξέρευση επενδυτή και υλοποίηση με τη μέθοδο της αντιπαροχής.
Γ. Πώληση ποσοστού της συμμετοχής της ΝΤΙΟΝΙΚ σε επενδυτή και
ανάπτυξη από κοινού με ή χωρίς τραπεζικό δανεισμό.
Δ. Χωρίς να είναι στις βασικές επιλογές της διοίκησης εξετάζεται και η
πιθανότητα πώλησης της άδειας του πάρκου εάν επιτευχθεί ικανοποιητικό
τίμημα.
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Το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την υλοποίηση του εκτιμάται σε ποσό ευρώ
40.000.000 .
Λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την οικονομία της χώρας η ανωτέρω επένδυση
θα υλοποιηθεί εφόσον υπάρξει ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις στον χώρο της Αιολικής
Ενέργειας.
Β. Στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία ATCOM A.E
Η Atcom Internet and Multimedia A.E. είναι εταιρεία ανάπτυξης εμπορικών προϊόντων
λογισμικού και παροχής υπηρεσιών υλοποίησης έργων, τα οποία αφορούν στο χώρο του
διαδικτύου (Internet), της κινητής τηλεφωνίας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
(Social Media).
Εχει αναπτύξει – το προϊόν Διαχείρισης Περιεχομένου για το Διαδίκτυο (Web Content
Management System – WCM) Netvolution, και το προϊόν Διαχείρισης Περιεχομένου και
Προωθητικών Ενεργειών για την Κινητή Τηλεφωνία (Mobile Content Management System &
Mobile Marketing System) m-Volution – καθώς και στην τεχνογνωσία των στελεχών της, ο
συνδυασμός των οποίων της παρέχουν τη δυνατότητα να υλοποιεί τα έργα του τομέα της
στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω έχουν υλοποιηθεί στις
παρουσιαζόμενες περιόδους στον τομέα της ανάπτυξης των νέων άϋλων παγίων
ενεργητικού της Atcom A.E. τα κάτωθι:


Η περαιτέρω ανάπτυξη νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών του προϊόντος
Netvolution, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για να του επιτρέψουν να διατηρήσει την τεχνολογική πρωτοπορία και την λειτουργική υπεροχή του στην
Αγορά.



Η εξέλιξη και επέκταση του προϊόντος m-Volution, κυρίως στα λειτουργικά
χαρακτηριστικά που αφορούν στον τομέα του Mobile Marketing



Η περαιτέρω ανάπτυξη νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών του προϊόντος,
με την εμπορική ονομασία Tapvolution, το οποίο να καλύπτει τις επιμέρους
ιδιαιτερότητες των νέων «έξυπνων συσκευών» (smart phones) και να συμπληρώνει τη λειτουργικότητα του προϊόντος m-Volution

3.12 Νομοθετικό Πλαίσιο
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Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται γενικότερα από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιριών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3.13 Σημαντικές Συμβάσεις
Η Εταιρία δηλώνει ότι ο Όμιλος κατά την τελευταία διετία δεν έχει συνάψει άλλες σημαντικές συμβάσεις ( εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων) στις οποίες η Εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος , πλην αυτών που παρατίθενται κατωτέρω

Πιστωτικές Δανειακές Συμβάσεις
Την 31.12.2015 και την 31.12.2014, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν συνολικά σε € 54.773.917 και € 49.992.100., αντίστοιχα, εκ των οποίων € 17.128.774 και €
17.056.589 αντίστοιχα, αφορούσαν σε μακροπρόθεσμες δανειακές, ενώ € 37.645.143, και
€ 32.935.511 αντίστοιχα, αφορούσαν σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που
απορρέουν από συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων.
Οι εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, που έχουν παρασχεθεί προς εξασφάλιση των δανείων,
περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες «Εγγυήσεις και Εμπράγματα Βάρη» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Την 30.06.2016, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 56.882.19., εκ των
οποίων € 16.805.569 αφορούσαν σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, και €
40.076.450 σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις
αλληλόχρεων δανείων.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι βραχυπρόθεσμες και οι Μακροπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις του Ομίλου για τις χρήσεις 2014-2015 και την περίοδο 1.1-30.6.2016

Δάνεια

31.12.2014

31.12.2015

30.6.2016
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Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

17.056.589

17.079.512

16.776.486

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

32.935.511

37.645.143

40.076.450

0

49.262

29.083

49.992.100

54.773.917

56.882.019

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Σύνολο δανείων

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.6.2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Οι πιστωτικές δανειακές συμβάσεις ανά τράπεζα , που έχει συνάψει ο Όμιλος παρατίθενται
κατωτέρω:
Δάνεια
30.6.2016

31.12.2015

31.12.2014

Alpha Bank

19.602.974

18.794.106

18.178.756

Eurobank

25.328.141

24.296.412

21.138.206

Εθνική Τράπεζα

10.758.437

10.156.330

8.446.160

Τράπεζα Αττικής

337.329

365.800

414.848

Τράπεζα Πειραιώς

855.228

728.488

1.324.130

0

432781

490.000

56.882.109

54.773.918

49.992.100

Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές
Σύνολο Δανεισμού

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι δανειακές συμβάσεις του Ομίλου ανά Τράπεζα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΙΣ 30/6/2016

ΛΗΞΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

ALPHA BANK

NTIONIK

10.164.390

2026

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ

ALPHA BANK

NTIONIK

6.665.648

2020

EUROBANK

NTIONIK

22.686.974

ΕΤΗΣΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

NTIONIK

9.387.722

ΕΤΗΣΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

NTIONIK

691.288

ΕΤΗΣΙΟ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
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ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
EUROBANK

ΑΤCOM

490.446

ΕΤΗΣΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΤCOM

1.370.715

ΕΤΗΣΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΤCOM

30.260

ΕΤΗΣΙΟ

ALPHA BANK

ΑΤCOM

4.339.665

ΕΤΗΣΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

252.996

ΕΤΗΣΙΟ

EUROBANK

ΑΤCOM
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ

583.991

ΕΤΗΣΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ

133.680

ΕΤΗΣΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ

84.334

ΕΤΗΣΙΟ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 30/6/2016

56.882.109

Στα πλαίσια της συνολικής αναδιοργάνωσης του δανεισμού της Εταιρείας η διοίκηση της
Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση του
συνολικού δανεισμού με τις πιστώτριες τράπεζες με την παροχή επιπλέον εμπραγμάτων
ασφαλειών όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα (Εμπράγματα Βάρη).
Η Γενική Συνέλευση στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση ενός Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του
ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ δώδεκα
εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές
δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου
μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση της έκδοσης θα υλοποιηθεί στο άμεσα προσεχές
διάστημα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με την
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του και τη
ρύθμιση του με ευνοϊκότερους όρους, το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική
τοποθέτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο αυτό
κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών
μετόχων. H διάρκεια του Ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 120 μήνες (10ετές) και το
συμβατικό επιτόκιο είναι σταθερό 1,5% για όλη την διάρκεια του δανείου Η ονομαστική
αξία κάθε ομολογίας ορίζεται σε ένα (1,00) Ευρώ. Ο λόγος μετατροπής εκάστης ομολογίας
ορίζεται ως εξής: Κάθε τρεις (3) ομολογίες παρέχουν στον ομολογιούχο δικαίωμα
μετατροπής τους σε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30 εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής του
ομολογούχου θα μπορεί να ασκηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου
της ημερομηνίας εκδόσεως των ομολογιών και κατά την ημερομηνία λήξεως του
ομολογιακού δανείου με ανέκκλητη έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος
στην Εταιρία ή στον ορισθέντα εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες προ της εκάστοτε ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία θα
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επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτλοι των ομολογιών των οποίων ζητείται η
μετατροπή προς ακύρωση.
3.14 Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρείες πέραν της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τις χρήσεις 2014-2015
και την περίοδο 1.1-30.6.2016

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ)
Εταιρίες

Χώρα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
ATCOM AE
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA
LIMITED
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
DIONIC ENERGY AE (Πρώην MEDIA VIS)
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ
ALVE İNTERNET VE REKLAM
HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
MARM LIGHTING LTD
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ
SHOP 365 A.E.
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ - ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REAL CONSULTING
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.(Πρώην
NTIANA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ
IRA MEDIA AE ΔΙΑΦ.ΕΚΔ.ΕΜΠ.&ΥΠ.ΑΝΑΠΤ.ΙΝΤΕRNET

Μεθοδος
2014

2015

30.6.2016

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

74,34%

75%

75%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΓΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

74,34%
33%
97%

75%
33%
97%

75%
33%
97%

ΕΛΛΑΔΑ

50%

50%

50%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

40%
100%
100%
80%
51%
90%

46%
100%
100%
51%
90%

46%
100%
100%
51%
90%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

99,90%
34,23%

99,90%
34,23%

99,90%
34,23%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

35,29%
21,85%
37,50%

21,85%
37,50%

17,85%
37,50%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

30%

30%

30%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ενοποιησης
ΜΗΤΡΙΚΗ

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,2015, οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή καθώς και ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
περιόδου 1.1 - 30.6.2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως με ταυτόχρονο έλεγχο τυχόν απομείωσης.

3.15 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρή-
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σεων 2014-15

3.15.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εισόδων χρήσεων 2014-2015

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Εσοδα συμμετοχών
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Αναλογιστικές διαφορές
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α) + (Β)

31/12/2014

31/12/2015

43.941.924
(30.803.374)
13.138.550

47.789.460
(33.835.625)
13.953.836

86.978
(6.024.159)
(8.071.880)
(756.402)
(1.419.666)

89.185
(5.073.984)
(6.890.604)
(745.495)
(3.295.388)

(3.046.580)

(1.962.450)

1.437.786
0
(4.068.823)
(1.414.739)

12.494
0
(5.013.063)
8.820.176

(82.223)

592.717

(7.174.580)

2.449.874

437.742

(1.024.797)

(6.736.838)

1.425.077

(80.550)

29.429

91.336

46.659

10.786

76.089

(6.726.053)

1.501.166

(6.529.834)
(207.005)

1.715.786
(290.709)

(6.495.844)
(230.209)

1.783.933
(282.767)

0,2050

0,7801

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε
(€)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και της χρήσης 2015 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Χρήσεων 2014-2015

Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης
31/12/2015

31/12/2014

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

7.481.094

8.122.785

Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία

4.871.592

4.793.601

(0)

0

11.133.763

4.671.877

461.843

461.843

0

0

1.906.411

1.928.350

25.854.702

19.978.455

7.153.605

8.404.605

0

0

39.259.444

29.706.909

0

0

Λοιπές Απαιτήσεις

5.366.943

5.616.986

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

1.454.944

2.258.345

0

0

1.957.022

2.198.337

55.191.958

48.185.182

81.046.660

68.163.637

4.251.931

4.251.931

11.348.611

11.348.611

Αποθεματικά εύλογης αξίας

1.557.360

1.557.360

Λοιπά αποθεματικά

1.553.510

1.524.466

Αποτελέσματα Εις Νέον

(22.653.205)

(24.408.095)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

(3.941.793)

(5.725.727)

1.089.001

2.319.924

(2.852.792)

(3.405.803)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

17.079.512

17.056.589

49.262

0

1.063.752

426.931

216.444

303.642

8.519.668

390.309

0

0

26.928.638

18.177.470

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

15.100.574

7.268.046

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.647.283

4.471.132

37.645.143

32.935.511

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων
δανείων

0

0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

0

0

2.577.813

8.717.281

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

56.970.814

53.391.970

Σύνολο Υποχρεώσεων

83.899.452

71.569.440

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

81.046.660

68.163.637

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και της χρήσης 2015 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
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3.15.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ταμειακών ροών ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ για
τις χρήσεις 2014-2015

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

01/01 31/12/2015

01/01 31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)

2.449.874

-7.174.580

0

0

Αποσβέσεις

2.206.213

2.506.260

Προβλέψεις

3.340.243

-121.754

-11.546

91.336

-9.413.418

213.695

0

-723

5.003.246

3.053.231

-853.732

-1.220.637

-11.554.830

-1.766.607

8.392.535

5.145.481

-1.186.948

-543.797

-25.213

-70.909

0

0

-1.653.576

110.998

Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
- Ζημιές από πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων

-77.867

-656.340

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, Συγγενών,
Κοινοπραξιών κ.λ.π.

3.992.355

0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

-2.487.372

-404.822

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων

0

0

Αγορές μακροπρόθεσμών επενδύσεων

0

99.620

7.365

143.953

359.974

0

1.794.455

-817.590

97.285

375.017

Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

958.586

161.652

Μερίσματα πληρωθέντα

-50.000

0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

1.005.871

536.669

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

1.146.750

-169.924

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.198.337

2.368.261

-1.388.065

0

0

0

1.957.022

2.198.337

Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μείον/Πλέον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που δεν
ενοποιήθηκαν-ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση
Πλέον / (Μείον) : Μεταβολή ταμιακών διαθεσίμων από
διακοπείσες δραστηριότητες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και της χρήσης 2015 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
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3.15.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές καθαρής θέσης Ομίλου
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ για τις χρήσεις 2014-2015

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
του Ομίλου κατά τις χρήσεις 2014-2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013
Διόρθωση λάθους

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
στην εύλογη
αξία

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

11.367.800

494.943

6.253.184

951.149

-21.444.005

7.034.192

6.670.974

13.705.165

0

0

-4.695.824

0

-1.556.788

-6.252.612

-4.542.655

-10.795.267

9.411.120

11.367.800

494.943

1.557.360

951.149

-23.000.793

781.580

2.128.319

2.909.898

1.899.151

-19.189

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το
Άρτιο

9.411.120
0

(*)

Αναμορφωμένα Ίδια κεφάλαια την 1η Ιανουαρίου 2013

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2013
Μερίσματα πληρωθέντα στην Μειοψηφία
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

Μεταβολή από μείωση ποοστού θυγατρικής

0

Τακτικό αποθεματικό

19.634

Συμψηφισμός ζημιών

-7.058.340

0
1.879.962

15.066

15.066

-19.633

0

7.058.340

0

Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους

0
1.879.962
70.034

85.101
0
0

0

-2.184

-2.184

-42.292

-4.840.143

-4.882.434

120.592

-4.761.843

Αναμορφωμένα Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

4.251.931

11.348.611

494.943

1.557.360

928.491

-20.787.162

2.205.826

2.316.761

110.934

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014

4.251.931

11.348.611

494.943

1.557.360

928.491

-20.787.162

2.205.826

2.316.761

110.934

3.029.894

3.029.894

0

0

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2014
Διαφορά πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου Ομ. Δανείου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

Μεταβολή από μείωση ποοστού θυγατρικής

0

Τακτικό αποθεματικό

9.696

Συμψηφισμός ζημιών

0

Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους

Αναμορφωμένα Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

4.251.931

11.348.611

494.943

1.557.360

3.029.894

0
-53.952

-53.952

-9.695

1

0

0

0
53.952

0
1
0

0

179.420

179.420

91.336

-6.587.180

-6.495.844

-230.209

-6.726.053

1.029.523

-24.408.095

5.725.727

2.319.924

-3.405.804

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014

4.251.931

Υπέρ Το
Άρτιο

11.348.611

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικό
επανεκτίμησης
στην εύλογη
αξία

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

494.943

1.557.360

928.491

-20.787.162

Σύνολο

2.205.826

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

2.316.761

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2014
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Σύνολο

110.934

Διαφορά πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου Ομ. Δανείου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3.029.894
0

0

Μεταβολή από μείωση ποοστού θυγατρικής

0

Τακτικό αποθεματικό

9.696

Συμψηφισμός ζημιών

3.029.894

0
-53.952

-53.952

-9.695

1

0

0

0

Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικών εταιρειών
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους

3.029.894

0

0
53.952

0
1
0

0

179.420

179.420

91.336

-6.587.180

-6.495.844

-230.209

-6.726.053

Αναμορφωμένα Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

4.251.931

11.348.611

494.943

1.557.360

1.029.523

-24.408.095

5.725.727

2.319.924

3.405.804

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

4.251.931

11.348.611

494.943

1.557.360

1.029.523

-24.408.095

5.725.727

2.319.924

3.405.804

0

0

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 - 31/12/2015
Διαφορά πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου Ομ. Δανείου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0
0

Μεταβολή από μείωση ποοστού θυγατρικής

0

Τακτικό αποθεματικό

-17.616

Συμψηφισμός ζημιών

0

0

17.616

0

0

0

0

Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικών εταιρειών
Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους

Αναμορφωμένα Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

4.251.931

11.348.611

494.943

1.557.360

0

0

0
-948.156

0
0

0

0

0

46.659

1.737.274

1.783.933

-282.767

1.501.166

1.058.567

-22.653.205

3.941.794

1.089.001

2.852.793

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

3.15.4 Πληροφορίες βάσει του αρ.29 του Ν. 4308/14 , όπως ισχύει, που δεν περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
Αναφορικά με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για
τη χρήση 01.01-31.12.2015 παρατίθενται κατωτέρω επιπλέον πληροφορίες βάσει του αρ.
29 του Ν.4308/14, όπως ισχύει, που δεν περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας:

1.

Εντός της χρήσης 2015 δόθηκαν 34.000 ευρώ (ποσά χωρίς ΦΠΑ) ως αμοιβές στους

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Grant Thornton Α.Ε.
2.

Ο Όμιλος κατά την 30.06.2016 απασχολούσε 540 άτομα έναντι 540 άτομα .

Από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του Ομίλου είναι η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. Σε αυτές τις αρχές εντάσσονται οι :
-

Πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω συγκέντρωσης α-

νακυκλώσιμων υλικών
-

Διαρκείς οδηγίες και συμβουλές στο προσωπικό με σκοπό την εξοικονόμηση

ενέργειας
-

-948.156

Περιοδικές εθελοντικές αιμοδοσίες από το προσωπικό του Ομίλου
98

-

Επίσης, ο Όμιλος δίνει έμφαση σε θέματα βελτίωσης της κατάρτισης και της

παραγωγικότητας του προσωπικού μέσω συμμετοχής του σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Οι σχέσεις του προσωπικού με την Εταιρία είναι άριστες και δεν υφίστανται δικαστικές
υποθέσεις που αφορούν σε εργασιακά θέματα.
Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού για τη περίοδο 01.01.-30.06.2016 ανήλθαν σε €
6.324.970.
Τέλος, η δραστηριότητα του Ομίλου διασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του και δεν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ο Όμιλος συμμορφώνεται πλήρως
με όλους τους περιβαλλοντολογικούς όρους.

3.16 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου
01.01-30.6.2016

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και
αφορούν τις περιόδους 1.1 - 30.6.2016 και 1.1 - 30.6.2015 προέρχονται από τις
δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
περιόδου 1.1 - 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο Ελεγκτή Ντζανάτο Δημήτρη Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 μαζί με την Έκθεση Επισκόπησης .

99

3.16.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενοποιημένης Ενδιάμεσης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιόδου 1.1-30.6.2016

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

01/01 - 30/06/2015

01/01 30/06/2016

Πωλήσεις

21.196.828

28.549.570

Κόστος Πωληθέντων

(15.505.294)

(21.750.016)

5.691.534

6.799.554

53.794

168.938

Έξοδα διοίκησης

(2.772.596)

(2.108.913)

Έξοδα διάθεσης

(3.102.621)

(3.294.267)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

(282.612)

(430.644)

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

(487.728)

(456.380)

(900.229)

678.288

12.076

500

17

0

(2.399.298)

(2.672.144)

Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων

8.877.676

(12.714)

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης

(124.048)

(50.147)

5.466.194

(2.056.217)

(812.360)

(102.766)

4.653.833

(2.158.983)

Μικτό Κέρδος

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Εσοδα συμμετοχών
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Φόροι εισοδήματος

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
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Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Αναλογιστικές διαφορές
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

0

0

(6.807)

(31.119)

(6.807)

(31.119)

4.647.026

(2.190.103)

4.449.270

(2.052.440)

204.564

(106.543)

4.446.591

(2.074.987)

200.436

(115.115)

0,5316

0,2452

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου αποδιδόμενα σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε (€)

Πηγή Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο
Ελεγκτή Τα στοιχεία της περιόδου 1.1.-30.6 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1.1.30.6. 2016.
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3.16.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένης ενδιάμεσης Οικονομικής θέσης
περιόδου 1.1-30.6.2016

30/6/2016

31/12/2015

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

7.332.744

7.481.094

Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία

4.075.551

4.871.592

(0)

(0)

10.616.645

11.133.763

461.843

461.843

0

0

1.868.894

1.906.411

24.355.676

25.854.702

6.057.579

7.153.605

0

0

42.956.075

39.259.444

0

0

6.171.934

5.366.943

871.011

1.454.944

0

0

1.456.573

1.957.022

57.513.172

55.191.958

81.868.849

81.046.660

4.251.931

4.251.931

11.348.611

11.348.611

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Κατασκευαστικά Συμβόλαια
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
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Αποθεματικά εύλογης αξίας

1.557.360

1.557.360

Λοιπά αποθεματικά

1.522.390

1.553.510

Αποτελέσματα Εις Νέον

(24.697.073)

(22.653.205)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

(6.016.781)

(3.941.793)

973.886

1.089.001

(5.042.895)

(2.852.792)

16.776.486

17.079.512

29.083

49.262

1.134.766

1.063.752

227.835

216.444

8.552.166

8.519.668

0

0

26.720.336

26.928.638

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

16.871.801

15.100.574

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.843.395

1.647.283

40.076.450

37.645.143

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων

0

0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

0

0

1.399.761

2.577.813

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

60.191.408

56.970.814

Σύνολο Υποχρεώσεων

86.911.744

83.899.452

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

81.868.849

81.046.660

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πηγή Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο
Ελεγκτή Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τις Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
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καταστάσεις της χρήσης 2015 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή .

3.16.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ταμειακών ροών περιόδου 1.1 30.6.2016.

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

01/01 30/06/2016

01/01 30/06/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-2.056.217

5.466.194

0

0

Αποσβέσεις

998.379

967.773

Προβλέψεις

11.391

-37.051

-28.394

-6.807

50.147

-6.392.756

- Ζημιές από πώληση παγίων

0

0

- Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων

0

0

2.665.277

2.390.234

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

1.096.026

84.928

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων

1.480.699

-6.597.955

-4.486.085

2.494.511

-2.665.277

-2.397.185

-66.814

-15.903

0

0

-3.000.867

-4.044.017

Απόκτηση Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων

-4.799

-6.463

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών κ.λ.π.

322.713

1.721.690

Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
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Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

-71.929

-363.311

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

0

0

Αγορές μακροπρόθεσμών επενδύσεων

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

0

7.111

146.331

0

0

0

392.316

1.359.027

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

17.947

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

2.108.102

2.507.893

Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών

0

0

Μερίσματα πληρωθέντα

0

0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

2.108.102

2.525.841

-500.449

-159.150

1.957.022

2.198.337

Μείον/Πλέον : ταμιακά διαθέσιμα εταιρείων που δεν ενοποιήθηκανενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση

0

-1.388.064

Πλέον / (Μείον) : Μεταβολή ταμιακών διαθεσίμων από διακοπείσες
δραστηριότητες

0

0

1.456.573

651.124

Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Πηγή Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο
Ελεγκτή. Τα στοιχεία της περιόδου 1.1-30.6..2015 προκύπτουν από τις Δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή .

105

3.16.4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές καθαρής θέσης Ομίλου
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ περιόδου 1.1 - 30.6.2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το
Άρτιο

4.251.931

11.348.611

0

0

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικό
εύλογης
αξίας

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

452.999

1.557.360

933.344

(24.083.383)

(5.539.138)

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 30/06/2015
Διαφορά πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου
Ομ. Δανείου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Τακτικό αποθεματικό
Συμψηφισμός ζημιών

0

0

0

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά
από φόρους

0

0

0

0

5.345.455

5.345.455

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015

4.251.931

11.348.611

452.999

1.557.360

933.344

(18.737.927)

(193.682)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

4.251.931

11.348.611

452.999

1.557.360

917.386

(21.566.108)

(3.037.821)

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01/01 30/06/2016
Διαφορά πραγματικού επιτοκίου μετατρέψιμου
Ομ. Δανείου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

Τακτικό αποθεματικό
Συμψηφισμός ζημιών

0

Συγκενρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά
από φόρους

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016

4.251.931

11.348.611

0

0

452.999

1.557.360

917.386

0

0

0

0

(1.845.313)

(1.845.313)

(23.411.421)

(4.883.134)

Πηγή Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο
Ελεγκτή Τα στοιχεία της περιόδου 1.1-30.6..2015 προκύπτουν από τις Δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.6.2016 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρία και
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή .
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3.17 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ Πηγές Κεφαλαίων

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € (5.042.895) την 30.06.2016, € (2.852.792) την
31.12.2015 και σε € (3.405.803) την 31.12.2014.
Βασική πηγή ρευστότητας του Ομίλου, πέραν των λειτουργικών του δραστηριοτήτων, για
τις παρουσιαζόμενες χρήσεις και περιόδους αποτελεί ο τραπεζικός δανεισμός. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
και αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δάνεια

31.12.2014

31.12.2015

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

17.056.589

17.079.512

16.776.486

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

32.935.511

37.645.143

40.076.450

0

49.262

29.083

49.992.100

54.773.917

56.882.019

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Σύνολο δανείων

30.6.2016

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

Την 31.12.2015 και την 31.12.2014, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν συνολικά σε € 54.773.917 και € 49.992.100., αντίστοιχα, εκ των οποίων € 17.128.774 και €
17.056.589 αντίστοιχα, αφορούσαν σε μακροπρόθεσμες δανειακές, ενώ € 37.645.143, και
€ 32.935.511 αντίστοιχα, αφορούσαν σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που
απορρέουν από συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων.
Οι εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, που έχουν παρασχεθεί προς εξασφάλιση των δανείων,
περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες «Εγγυήσεις και Εμπράγματα Βάρη» του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Την 30.06.2016, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 56.882.019, εκ των
οποίων € 16.776.486 αφορούσαν σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, και €
40.076.450 σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις
αλληλόχρεων δανείων.
Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εισροές του Ομίλου ανήλθαν σε € 110.998 τη χρήση
2014 και εκροές ποσού € 1.653.576 τη χρήση 2015.
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Τη χρήση 2015, οι καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 1.794.455 έναντι € 817.590 το 2014 και αφορούσαν κυρίως αγορές ενσώματων
και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εισροές ύψους € 1.005.871 το 2015 και ύψους € 536.669 το 2014, λόγω της αναδιάρθρωσης
των δανείων το 2014.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εκροές του Ομίλου για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν
σε € 3.000.867 λόγω μείωσης των υποχρεώσεων (πλην δανειακών) και ζημιών της περιόδου.

Το α' εξάμηνο 2016, οι καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 392.316 έναντι € 1.359.027 το α'εξάμηνο 2015.
Οι καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά το α' εξάμηνο
2016 διαμορφώθηκαν σε € 2.108.102 λόγω κεφαλοποίησης τόκων.

3.18 Περιορισμός στη χρήση κεφαλαίων

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας δεν υφίστανται περιορισμοί στη χρήση
κεφαλαίων που επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά κατά άμεσο ή έμμεσο
τρόπο τις δραστηριότητες του Ομίλου
3.19 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
3.19.1 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σύμφωνα με δήλωσή της, η Εταιρία από την 01.07.2016 έως 28.02.2017 , δεν είχε άλλες
συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά που ορίζονται από τον Κανονισμό
1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ 24) πέραν αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την ενότητα 19 του Παραρτήματος
XXV του Κανονισμού 486/2012 της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.7.2016 – 28.2.2017
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.

ATCOM A.E.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.
ATCOM
A.E.

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
TRADING LTD

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΕΒΕ
ENERGY

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ

1.495.692,00

46.331,00

158.081,00

1.830.109,00

1.830.109,00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

SHOP365
A.E.

39.400,00

8.478,00

115.320,00

0,00

1.495.692,00

46.331,00

158.081,00

115.320,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.747.982,00
1.945.429,00

39.400,00

8.478,00

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

SHOP365
A.E.

16.925,00

3.280,00

3.693.411,00

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/7/2016 -28/2/2017
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΝΤΙΟΝΙΚ
Α.Ε.Β.Ε.

ATCOM A.E.

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
TRADING LTD

ΝΤΙΟΝΙΚ
ΑΕΒΕ
ENERGY

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

1.375.963,00

ATCOM
A.E.

652,00

652,00

1.375.963,00

0,00

0,00

400,00

685.900,00

28.200,00

612,00

400,00

685.900,00

45.125,00

3.892,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.396.168,00
715.112,00

2.111.280,00

ΣΥΝΟΛΑ

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

Οι

συναλλαγές προς τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν πωλήσεις εμπορευμάτων, υπη-

ρεσιών και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η Εταιρία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά
στελέχη της και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, πέραν της 28.2.2017 και μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πέραν των συναλλαγών που απορρέουν από την συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου, δεν υπάρχουν σημαντικές διεταιρικές
συναλλαγές με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη.

Ενδοομιλικές Συμβάσεις

Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συναλλάσσεται με τις εταιρείες του ομίλου βάσει σχετικών γραπτών ή
προφορικών συμβάσεων και σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της Εκδότριας οι τυχόν
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συναλλαγές μεταξύ τους διέπονται από τους κανόνες και από τους συνήθεις όρους της
αγοράς. Οι συνήθεις όροι αγοράς διέπουν και τις συναλλαγές μεταξύ των λοιπών εταιρειών
του Ομίλου.

3.20 Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρίας
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση

ενός

Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το
άρθρο 8 του ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ
δώδεκα εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους
δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα
ψήφου μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση για την έκδοση θα υλοποιηθεί στο άμεσα
προσεχές διάστημα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με
την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του και τη
ρύθμιση του με ευνοϊκότερους όρους, το οποίο αποφασίστηκε να καλυφθεί με ιδιωτική
τοποθέτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο αυτό
κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών
μετόχων. H διάρκεια του Ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 120 μήνες (10ετές) και το
συμβατικό επιτόκιο είναι σταθερό 1,5% για όλη την διάρκεια του δανείου Η ονομαστική
αξία κάθε ομολογίας ορίζεται σε ένα (1,00) Ευρώ. Ο λόγος μετατροπής εκάστης ομολογίας
ορίζεται

ως εξής: Κάθε τρεις (3) ομολογίες παρέχουν στον ομολογιούχο δικαίωμα

μετατροπής τους σε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30 εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να
ασκηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκδόσεως
των ομολογιών και κατά την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου με ανέκκλητη
έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος στην Εταιρία ή στον ορισθέντα
εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της
εκάστοτε ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και παραδίδονται οι
τίτλοι των ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή προς ακύρωση.
Η Διοίκηση του ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ δηλώνει ότι πέραν των ανωτέρω δεν έχει επέλθει καμία
άλλη σημαντική αλλαγή στην χρηματοοικονομική ή την εμπορική θέση του ομίλου από την
σύνταξη της τελευταίας δημοσιευμένης ενοποιημένης κατάστασης της 30.6.2016 έως
σήμερα .
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3.21 Πληροφορίες για τις Τάσεις
Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στον Όμιλο έχουν ως εξής:
Οι προοπτικές στον τομέα Εμπορία – Διανομή παραμένουν δυσμενείς για το 2017 χωρίς
όμως να είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση της έντασης της ύφεσης και της πτωτικής τάσης
που θα διαμορφωθεί λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης στην Ελληνική Οικονομία.
Στα πλαίσια αυτά η ύφεση επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση, οι
προσδοκίες για το 2017 δεν είναι αισιόδοξες.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 θα ολοκληρώσει τη
συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της με τις συνεργαζόμενες συστημικές
τράπεζες που θα έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του Χρηματοοικονομικού
κόστους της Εταιρείας που θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Οι προοπτικές για τον Χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνουν
σταθερές το 2017.
Το συνολικό λειτουργικό κόστος του Ομίλου για το 2017 αναμένεται να παρουσιάσει μικρή
μείωση λόγω της προσπάθειας της Διοίκησης για την μείωση των δαπανών διοίκησης και
διάθεσης που θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει πέραν των προαναφερθέντων κάποια
γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως να αναμένεται να
επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση.
3.22 Μερισματική Πολιτική
Η Εταιρία την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 2014-2015 δεν κατέβαλε μερίσματα με
δεδομένο ότι η λειτουργική της δραστηριότητα δεν απέφερε κέρδη και συνεπώς την
απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να προχωρήσει στην διανομή τους.
Η Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα ο ν.2190/1920 προβλέπει ότι το ελάχιστο μέρισμα
που διατίθενται ετησίως στους μετόχους μιας εταιρίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του
35% των κερδών της προ φόρων αφαιρούμενων των εταιρικών βαρών, του τακτικού
αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου. Το ποσό που εγκρίνεται για την διανομή
στους μετόχους της εταιρίας, πρέπει να καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της
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Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με
πλειοψηφία 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να μη διανεμηθεί το
ποσό αυτό και να μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό προς κεφαλαιοποίηση. Το
αποθεματικό αυτό η εταιρία υποχρεούται εντός τετραετίας να το κεφαλαιοποιήσει με
έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στους μετόχους. Τα ως άνω μπορεί να
μην εφαρμοστούν εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Με βάση το Άρθρο 31 του Καταστατικού της Εταιρίας όπως αυτό κωδικοποιήθηκε μετά από
την Γενική Συνέλευση της 04.05.2012, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α
του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με
τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,
όπως ορίζει ο νόμος. 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.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που
προβλέπεται
από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ δηλώνει ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει μερίσματα στο
μέλλον

3.23 Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία δηλώνει ότι για περίοδο δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είχε διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί
εναντίον της Εταιρείας και έχει περιέλθει σε γνώση της), οι οποίες μπορεί να έχουν ή είχαν
προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην κερδοφορία του
Ομίλου.
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3.24 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, το ανώτατο όργανό της είναι η
Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα διοικητικά, διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρίας αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου που απαρτίζεται από τον κο.
Θεοτοκά Κωνσταντίνο, τον κο.Βενέτη Ιωάννη και τον κο. Λαβράνο Αλέξανδρο, τον Δντή
Εσωτερικού Έλεγχου κο. Δημήτριο Μακαρίου και τον Προϊστάμενο λογιστηρίου κο. Βιολαντζή Κων/νο.

3.25 Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ της Εκδότριας αποτελείται από τρείς (3) μέχρι ένδεκα (11) συμβούλους, που
εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται
αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. που ακολουθεί τη λήξη της τριετίας .
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρίας της 4.11.2015 και αποτελείται από 6 μέλη. Η από 4.11.2015
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που συγκροτήθηκε σε σώμα
καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αρ. Πρωτ. 460399/16-11-2015.

1.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

2.
3.
4.
5.
6.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί ως την 4.11.2018 δυναμένη να
παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση .
Σύμφωνα με δήλωση της Εκδότριας, τα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας και τα
αντίστοιχα τμήματά τους είναι τα εξής:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος .
Δημήτριος Μακαρίου: Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου

Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.:
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Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως
ακολούθως :
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Έχει γεννηθεί στην
Αθήνα το 1962. Είναι Τεχνολόγος Μηχανικός, ενώ έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα σεμινάρια
πολυεθνικών εταιρειών σε Business Administration & Management Practices, Development
Experience for General Managers και Sales and Product marketing.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Έχει γεννηθεί το 1963
στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει μαθηματικός στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Εργάζεται από το 1983 στον χώρο της Πληροφορικής και από το 1990 εξειδικεύεται στην
ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων καθώς και στη διαχείριση βάσεων δεδομένων μεγάλου
όγκου.

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Έχει γεννηθεί το 1963 στην Κέρκυρα.
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με τον χώρο της
Πληροφορικής και του Home Entertainment από το 1989.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ. Σ. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το
1972.Πτυχιούχος Αγγλικού Πανεπιστημίου στον κλάδο της Πληροφορικής με μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών με τίτλο MANAGEMENT INFORMATIONS SYSTEMS.

ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Εχει γεννηθεί στην Αθήνα το
1973 . Πτυχιούχος Μηναλόγος –Μηχανικός Α/Φ . Για 15 χρόνια εργάστηκε σαν Σύμβουλος
Επενδύσεων – Χρηματιστής . Σημερα εργάζεται σαν Σύμβουλος Επενδύσεων .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ – Εχει γεννηθεί στην
Αθήνα το 1958. Πτυχιούχος ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων .Για 20 χρόνια και μέχρι σήμερα
διατηρεί λογιστικό γραφείο.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία να
προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και να
προετοιμάζει προτάσεις προς το ΔΣ όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και
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των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις
αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη.

Η Εκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε στις 4-11-2015 αποφάσισε την
σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002(άρθρο
7παρ.2) και Ν. 3693/2008(άρθρο 37παρ.1) όπως ισχύουν, με την εκλογή τριών μελών.
Ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ.
ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΒΕΝΕΤΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΒΡΑΝΟ.

Ακολούθως παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των Ανώτερων Διευθυντικών
στελεχών της Εταιρίας, που δεν ανήκουν στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο :
Μακαρίου Δημήτριος : Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Έχει γεννηθεί στην
Αθήνα το 1963. Τελειόφοιτος της ΑΔΣΕΝ Πειραιώς .Στην σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα
έχει ασχοληθεί κυρίως με τον οικονομικό τομέα
Βιολαντζής Κωνσταντίνος: Προιστάμενος Λογιστηρίου. Έχει γεννηθεί στην Λέσβο το 1958.
Τελειόφοιτος της ΑΣΟΕ Στην σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί

με τον

οικονομικό τομέα.

Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την
εκπροσώπηση της Εταιρίας. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που
αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που
σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων
του εν όλο ή εν μέρει ή για ορισμένες πράξεις (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική
ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη
του, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες τους.
Πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. και με την
επιφύλαξη των οριζομένων στη σχετική απόφασή αυτού, η Εταιρία αναλαμβάνει
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υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή δύο εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά τους ειδικώς αναφερόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό
της Εταιρίας.
Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού
και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και
ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή
φυσικών ή νομικών προσώπων εν Ελλάδι και στο Εξωτερικό.
Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται
τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους,
προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς
(δικαστικούς και εξώδικους) μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ'
οιουσδήποτε όρους.
Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών
επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει επιταγές και συν/κές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ
τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία ευρίσκεται εις οικονομικές
συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει υποθήκες επί ακινήτων
της, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και
απαλλαγές.
Αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων πλην αυτών που κατά
νόμον υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή συνιστώμενες επιχειρήσεις ή
από αυτήν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.
Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει
τις αποδοχές αυτού.
Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον
Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για την ενέργεια οιασδήποτε πράξης.

116

Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα
διευθυντικά στελέχη, τους εσωτερικούς ελεγκτές και την γενικότερη πολιτική αμοιβών της
Εταιρίας.
Ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας.
Συντάσσει την ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της
Εταιρίας με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες
εποπτικές αρχές.
Εγκρίνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους λειτουργικούς στόχους της Εταιρίας, τον
ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο και λαμβάνει αποφάσεις για τις
μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες εξαγορές και εκποιήσεις.
Διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρίας, των
συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που
λαμβάνουν δημοσιότητα καθώς και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
Επαγρυπνεί όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ
αφενός της Εταιρίας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων
μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να
διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ) καθώς και την
κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων.

Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από 3 έως 11 μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρίας για τριετή 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.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο νόμο. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή
μη ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική
συνέλευση.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει:
α) Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των μελών αυτού ή/και Γενικό Διευθυντή εκ των μελών ή
εκτός των μελών αυτού.
β) Έναν ή περισσότερους συμπράττοντες Συμβούλους του, καθορίζοντας τα καθήκοντα και
τις αρμοδιότητας τους.

Δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν του συμπράττοντος συμβούλου ή Διευθύνοντος
Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το
καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους του
ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ. ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση κατά τα
οριζόμενα στο νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και
τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται
να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή
της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην
παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη
σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή
απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.
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Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε
Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι
μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν
προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά
αναβάλλεται η λήψη απόφασης.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφονται από
τον Προεδρεύοντα, τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους και τον Γραμματέα
του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως δύναται να εκτελεί ένας εκ των Συμβούλων
ή και τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του, χωρίς ν' απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ.
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής
επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού
εταιρικού συμφέροντος.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί
αρμοδιότητες του, απαγορεύεται να επιδιώκουν συμφέροντα ίδια με αυτά της Εταιρίας για
προσωπικό όφελος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί
αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια
συμφέροντα τους καθώς και κάθε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή
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συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, που ενδέχεται να προκύψουν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ή από συναλλαγές της Εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί
αρμοδιότητες του, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών
σχετικών με σημαντικά γεγονότα που αφορούν την Εταιρία μέχρι την δημοσιοποίηση τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει δημόσια την θέση της
Εταιρίας σε περιπτώσεις που δημοσιεύονται φήμες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή
υπάρχει διαρροή πληροφοριών οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των
μετοχών της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας
διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Δ.Σ. αλλά και της
αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου
αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Δ.Σ. καθώς
και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη
και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.
Αρμοδιότητες εκτελεστικών μελών
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη τα πρόσωπα που ασχολούνται
με τα καθημερινά θέματα διοίκησης, των οποίων οι ειδικότερες αρμοδιότητες καθορίζονται
με απόφαση του.
Αρμοδιότητες μη εκτελεστικών μελών
Τα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και εποπτεύουν τις
δραστηριότητες της Εταιρίας. Είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών
ζητημάτων, συμμετέχουν σε τυχόν συμβούλια και επιτροπές και είναι ιδιαίτερα
επιφορτισμένα με την προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα μη εκτελεστικά μέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των θεμάτων που
εξετάζουν, με στόχο την παροχή ουσιαστικού έργου και τη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών και
διαχειριστών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τόσο τη
λειτουργία και τα αντικείμενα της Εταιρίας όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου και για
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το λόγο αυτό τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε μη εκτελεστικό μέλος
φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση του, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά και
αποτελεσματικά στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρίας.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ τους υπάρχουν τουλάχιστον δύο
(2) ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει κατά τη
διάρκεια της θητείας τους να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με
αυτήν πρόσωπα όπως περιγράφεται και από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ο Νόμος
3016/2002 προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να κατέχουν
μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν, ο
καθένας ή από κοινού, ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς
την Γενική Συνέλευση, εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο.
Η Εταιρία δεν γνωρίζει συγκρούσεις συμφερόντων στο επίπεδο των διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Αν
τυχόν υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στην Εταιρία και τους παραπάνω
επιλύονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται και κυρίως με αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων και είναι ανάλογες με τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και την
εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Τα
μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου δεν δύναται να είναι λιγότερα από τρία (3).
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Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
αποτελούμενο από τρία (3) μη-εκτελεστικά μέλη, όπου το ένα τουλάχιστον (1) εξ αυτών θα
πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι καταρτισμένα σε οικονομικά
θέματα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος να έχει ανάλογη
κατάρτιση. Νόμος ορίζει ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της επιτροπής θα πρέπει
να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα
μέλη της. Απαρτία σχηματίζεται με τη συμμετοχή δύο (2) μελών. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφική ψήφο. Σε περίπτωση και υπάρχει αδυναμία λήψης
απόφασης για οποιαδήποτε θέμα τότε, ο Πρόεδρος αποφασίζει δια της ψήφου του. Για την
επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη του για τους υποψηφίους, μεταξύ άλλων θεμάτων, την εμπειρία και τις γνώσεις του
επί οικονομικών και λογιστικών θεμάτων.
Η Επιτροπή θα πρέπει να συνέρχεται όσο συχνά απαιτείται, ώστε να εκτελεί
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Ο νόμιμος ελεγκτής οφείλει ν' αναφέρει στην Επιτροπή
Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού
ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38§4 του ν. 3693/2010.
Αρμοδιότητες - Καθήκοντα
Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εποπτεία-έλεγχος. Η Διοίκηση της Εταιρίας
φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση, παρουσίαση και την ακεραιότητα των εταιρικών
οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται και της δημοσίευσής τους.
Για την εκπλήρωση των κατωτέρω καθηκόντων, αναγνωρίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής
Ελέγχου δεν επιτελούν τις εργασίες των ελεγκτών ή/και των λογιστών. Με βάσει το
ανωτέρω, δεν εμπίπτει στην ευθύνη αυτών η εκτέλεση λεπτομερών εργασιών λογιστικής
επισκόπησης - υποστήριξης ή/και μέρους αυτών ή/και άλλων παρεμφερών εργασιών.
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την συμμόρφωση της Εταιρίας με τους εκάστοτε νόμους και
διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κατάλληλων λογιστικών και οικονομικών αρχών.
λογιστικών προτύπων τις πολιτικές. καθώς και την ύπαρξη των κατάλληλων εσωτερικών
«συστημάτων-μηχανισμών ελέγχου», τα οποία παρέχουν την διασφάλιση εκείνη για την
οποία υφίσταται η ακριβοδίκαιη και ορθή απεικόνιση των οικονομικών πληροφοριών.
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Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και
υπάγεται σε αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το όργανο για το διορισμό και την παύση των
εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών. Ωστόσο, η Επιτροπή Ελέγχου έχει την δυνατότητα να
παρέχει συστάσεις-συμβουλές στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αναφορικά με τον
διορισμό, τη διατήρηση ή την παύση αυτών.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) την
παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής
λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,
γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

δ) την 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 ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. ορίσθηκε στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-11-2015 και
αποτελείται από το μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και τα
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΒΡΑΝΟ
.Όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι καταρτισμένα σε οικονομικά θέματα.
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Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και Ανώτερων
Διοικητικών Στελ εχών
Τα μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και τα Ανώτερα
Διοικητικά στελέχη δήλωσαν τα εξής:

Α) Κανένα από τα μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και των
Ανωτέρων Διοικητικών Στελεχών δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα σημαντική
για τον Όμιλο
Β) Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών
εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας

Γ) Δε διατελούν σήμερα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή είναι
εταίροι σε άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, εκτός των ακολούθων εξαιρέσεων:
ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ATCOM AE

Πρόεδρος ΔΣ

NTIONIK AIOΛΙΚΗ ΑΕ

Πρόεδρος ΔΣ

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ

Πρόεδρος ΔΣ

ΕΝΑΛΕΝ ΑΕ

Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

Αντιπρόεδρος ΔΣ

IRA MEDIA AE

Mέλος Δ.Σ

DIONIC PARTICIPATION LTD

Mέλος Δ.Σ

DIONIC TRADING LTD

Mέλος Δ.Σ

SHOP365.AE

Πρόεδρος ΔΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ
ATCOM AE

Aντιπρόεδρος ΔΣ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ

Μέλος ΔΣ
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

Μέλος ΔΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ

Μέλος ΔΣ

SHOP365 AE

Mέλος ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ
ATCOM AE
ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ

Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος ΔΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
ATCOM AE

Μέλος ΔΣ

Δ) Δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή ήταν εταίροι σε
άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών.

Ε) Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον
τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα τελευταία πέντε έτη.
Στ) Δε συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών

Ζ) Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ
μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από
δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου της Εταιρίας ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των
υποθέσεων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών.
Η) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δε δημιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.

Θ) Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας μετόχων της Εταιρίας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και πελατών της,
προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
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Ι) Δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος
αφορά στη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου των κινητών αξιών της Εταιρίας
που κατέχουν.

Αμοιβές και Οφέλη

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι αμοιβές που έλαβαν για τη χρήση 2016 από
τον Όμιλο, όλα τα πρόσωπα που διετέλεσαν για τη χρήση αυτή μέλη των Διοικητικών,
Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων:

Αμοιβή ΔΣ
0

Μισθός
0

Συνολικές
Αμοιβές
Χρήσης
2015
0

0

41.821,85

41.821,85

0

0

0

0

Ονοματεπώνυμο
Θέση
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΡΑΝΟΣ

Αμοιβή Εσωτερικού Ελεγκτή
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ @
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 0
ΜΕΛΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 0
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

0

0

0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

0

0

0

32.639,04
0

Διευκρινίζουμε ότι δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη
των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με την Εταιρία ή οποιαδήποτε
θυγατρική της και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.
Επίσης η Εταιρία δέν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση για κανένα μέλος των
Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων που αναφέρονται παραπάνω.
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Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και
Εποπτικών οργάνων και από Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη

Δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, εκτός από τους παρακάτω στις 10.4.2017 σύμφωνα με
το μετοχολόγιο της Εταιρείας
Επώνυμο
ΡΟΥΜΠΑΣ
ΜΠΙΖΟΥΜΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Όνομα
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πατρώνυμο
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΜΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μετοχές
128.016
7.861
2.840

Ποσοστό
9,03%
0,55%
0,20%
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3.26 Εταιρική Διακυβέρνηση

Για την Διοίκηση της Εταιρίας η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί
βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και για τη διαφύλαξη
του εταιρικού συμφέροντος.
Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρία, έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται με τις αρχές της
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές διατυπώνονται στις διατάξεις του Ν. 3016/2002, του
Ν. 3693/2008, του Ν. 3873/2010. Επιπλέον έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ο «ΕΚΕΔ») ο οποίος εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από το Ελληνικό
Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΣΕΔ»), με τον οποίο η Εταιρία συμμορφώνεται
οικειοθελώς. Το ΕΣΕΔ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των
Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) και του ΣΕΒ. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αποτυπώνεται
στον Κώδικα ο οποίος εφεξής καλείται Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής
Διακυβέρνησης και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.esed.org.gr/el/esed.

Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008) οι
οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις
ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η
Εταιρεία υπάγεται , πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και μια σειρά από επιπλέον
(των ελαχίστων απαιτήσεων του νόμου) ειδικές πρακτικές και αρχές.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης:
τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας διακρίνονται σε «εκτελεστικά» και σε «μη εκτελεστικά». Η
ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται με απόφαση του
ίδιου του Δ.Σ. Ειδικότερα:
Εκτελεστικά μέλη του παρόντος Δ.Σ. της Εταιρίας είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Δημοσθένης Βατικιώτης. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ασχολούνται με την
καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με
την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.
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Δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του Δ.Σ. που εκλέγει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
ορίζονται απ' αυτήν ως ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως
ισχύει. Τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από
κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Δ.Σ. προς την Τακτική ή Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. Ειδικότερα τα ανεξάρτητα
μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν
μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν
πρόσωπα, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.
3016/2002, ως ισχύει.
Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. είναι ο κ. Μπιζούμης Χρήστος, ο κ. Ρούμπας Θωμάς και ο
Θεοτοκάς Κωνσταντίνος και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι οι
κ.κ. Ιωάννης Βενέτης και Αλέξανδρος Λαβράνος.
Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο
πρόσωπο.
Καταρτίστηκε και εφαρμόζεται Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Εταιρίας όπου
καταγράφονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των οργανωτικών μονάδων της
Εταιρίας και του Ομίλου.
Συστήθηκε και λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008
αρ. 37 (βλ. ενότητα 3.26 «Επιτροπή Ελέγχου»).
Στην Εταιρία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εποπτεύεται από την
Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών
Ανακοινώσεων. Πιο αναλυτικά:
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου
και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου
συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν.
3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω
νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.
Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των
αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της
Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της
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παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ
μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι
απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα
συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς
επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά
αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των
διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη
περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση
ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των δύο βασικών Υπηρεσιών που
λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε
χρόνο την εταιρική στρατηγική, τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα
συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
Ως Προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας έχει οριστεί ο κ. Μακαρίου Δημήτριος.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Η Εταιρία διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η
οποία έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων καθώς και την
εξυπηρέτησή τους σχετικά με άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρίας.
Η εν λόγω υπηρεσία έχει επίσης την αρμοδιότητα έκδοσης των απαραίτητων εταιρικών
ανακοινώσεων, σε συμμόρφωση της Εταιρίας προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την νομοθεσία περί εισηγμένων εταιριών, αναλαμβάνοντας τη σχετική επικοινωνία με τις
αρμόδιες αρχές, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.
Ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και η εσωτερική της
οργάνωση (υπευθυνότητες, καθήκοντα & αρμοδιότητες) περιγράφονται αναλυτικά στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.
Ως Προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας έχει οριστεί η κα. Αποστολοπούλου Βασιλική.
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Στην ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση του
2015, συμπεριελήφθη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43 α του
κ.ν. 2190/20 (βλ. αναλυτικά ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015).

3.27 Προσωπικό
Ο μέσος αριθμός προσωπικού στις χρήσεις 2014 ,2015 και στην περίοδο 1.1-30.6.2016
παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:
2014

2015

30.06.2016

Εταιρεία

301

279

279

Θυγατρικές

259

261

261

Όμιλος

560

540

540

3.28 Μετοχική Σύνθεση

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας της 10/4/2017 και πριν την εισαγωγή των νέων
μετοχών που προέκυψαν από την έκδοση και μετατροπή του ΜΟΔ οι μέτοχοι που κατέχουν
πάνω από 5% είναι οι παρακάτω:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μέτοχος
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε
Eπενδυτικό κοινό
<5%
Σύνολο

Αρ. Μετοχών
128.016
120.592

%επι του συνόλου
των μετοχών
9,03%
8,51%

1.168.703

82,46%

1.417.311

100%

Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 3/9/2014 κατ εφαρμογή του Ν.3556/2007 και μετά από γνωστοποίηση του μετόχου ΡΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑ ότι ο κος Ρούμπας κατείχε από
1/9/2014 1.280.168* δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 9,03% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
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*τα 1.280.168 δικαιώματα ψήφου είναι πριν το REVERSE SPLIT που αποφασίστηκε από την
Β Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων στις 27.7.2016.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 21/3/2017 κατ εφαρμογή του Ν.3556/2007 και μετά από γνωστοποίηση της μετόχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ ότι η μέτοχος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ κατέχει από 14/3/2017 120.592 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 8,51% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Εταιρία, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν κατείχε ίδιες μετοχές, ενώ ούτε οι θυγατρικές εταιρίες της κατέχουν ίδιες μετοχές.

Η Εταιρία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει άνω του 5% των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου, ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο σε γενική συνέλευση της Εταιρίας.

Στο βαθμό που η Εταιρία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους
της και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.

Κανείς εκ των μετόχων της Εταιρίας δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσει της συμμετοχής του στο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ή άλλως ως ασκών τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της Εταιρίας.

Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίαςμε εξαίρεση
την έκδοση ενός Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν.
2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως
ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με
δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε η Γ.Σ της Εταιρείας στις
10/3/2017,της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να
επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο της Εταιρίας. Επιπλέον, η Εταιρία δεν γνωρίζει
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πληροφορίες σχετικές με συμφωνίες μεταξύ μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου
ή έμμεσου ελέγχου επ' αυτής.

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, με εξαίρεση την έκδοση ενός Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του
ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα
μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε η Γ.Σ της Εταιρείας στις 10/3/2017,δεν υφίστανται περιπτώσεις
μετατρέψιμων κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants), δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά
όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου, ούτε δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του ομίλου ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων
που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας έχει ήδη γίνει μετατροπή 89 Ομολογιών
σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας του ΜΟΔ που αποφάσισε η Β Επαναληπτική
Συνέλευση των μετόχων στις 27.7.2016, ήτοι έχουν μετατραπεί 89 Ομολογίες σε 4.450.000
κοινές μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχει η Εταιρεία ήδη αιτηθεί την
εισαγωγή τους στο ΧΑ .

3.29 Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Δεν υπάρχει πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών

3.30 Πρόσθετες Πληροφορίες
3.31 Μετοχικό κεφάλαιο

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 28.2.2017 και μέχρι σήμερα
ανέρχεται σε σε 1.760.193,30 Ευρώ διαιρούμενο σε 5.867.311 μετοχές ονομαστικής αξίας
0,30 ευρώ η κάθε μία.
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3.31.1 Εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την 1/1/2014 έως σήμερα, έχει ως
ακολούθως:

α. Με την από 27.7.2016 Απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της
Εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής,
μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €3,00, με ταυτόχρονη συνένωση και
μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές
μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών
μετοχών ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του
αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού €1,80 ώστε μετά τη συνένωση ο
συνολικός αριθμός των μετοχών ν’ ανέλθει από 14.173.104 μετοχές σε 1.417.311 κοινές
ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €4.251.933 να
διαιρείται σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης, β) η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €3.826.739,70, με μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,00 σε €0,30 εκάστης, προς συμψηφισμό και
απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €425.193,30 διαιρούμενο σε 1.417.311
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.
β. Με την από 30.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
αυξήθηκε δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000)
Ευρώ μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες
πενήντα χιλιάδες (4.450.000) νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής
αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία ύστερα από άσκηση δικαιώματος
μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του από
10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας που
αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
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27/07/2016, οι όροι του οποίου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με τις 15/09/2016, 27/10/2016 και από
10/11/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα πλαίσια της
παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 Απόφαση της Β’
Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν
ενενήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.760.193,30€) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια
οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (5.867.311) μετοχές ονομαστικής αξίας
0,30 ευρώ η κάθε μία.

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
Ημερομηνίας Γενικής
Συνέλευσης

Περιγραφή κίνησης

Σύνολο Κεφαλαίου

Σύνολο Μετοχών

Ονομαστική
Αξία Μετοχής

27.7.2016

*REVERSE SPLIT 10/1

4.251.931,20

1.417.311

€ 3,00

27.7.2016

**Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής
αξίας € 3.826.739,70

425.193,30

1.417.311

€ 0,30

30.12.2016

***Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου € 1.335.000

1.760.193,30

5.867.311

€ 0,30

* καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών με την απόφαση 91542/7.92016
** καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών με την απόφαση 91542/7.92016
*** καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών 5195/16.1.2017
3.32 Ιδρυτική πράξη και καταστατικό

Η Εταιρία μετατράπηκε από ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΠΕ σε ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ με την 18535/95 απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5374/19.9.1995 και διέπεται από το νόμο
περί Ανωνύμων Εταιρειών. Η αρχική επωνυμία της Εταιρίας ήταν «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΕ »
Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Η/Υ, Λογισμικού και παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης και
αρχική έδρα της Εταιρίας ο Δήμος Αθηναίων
Την 28/9/2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων
θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ με διακριτικό τίτλο DIONIC A.E.B.E..
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-10029/29.8.2005 απόφασή του ενέκρινε την
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 2/10/2006, η
επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ με διακριτικό τίτλο DIONIC
A.E.B.E. Ακολούθως υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις του καταστατικού πριν καταλήξει στην
σημερινή της μορφή.
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, οδός Αριστοτέλους 95 ΤΚ 13671, τηλ.
210-2419400 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡ.Μ.Α.Ε. (Αρ.
Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2) και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 002099601000. και η διάρκειά της
ορίστηκε σε 50 έτη.

Από τις 11.10.1999 οι μετοχές της Εταιρίας είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
(ΔΙΟΝ).

Σκοπός της Εταιρείας
Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 3 του
καταστατικού της την 12.12.2011 και όπως έχει εγκριθεί με την Κ2 - 9951/20.12.2011
απόφαση του ΥΠ.ΑΝ., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13419/21.2.2011, είναι :

1) Η δημιουργία, προσαρμογή, συντήρηση και εμπορία λογισμικού (Software)
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).
2) Η εμπορία Η/Υ, (αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και
διανομή) χωρίς περιορισμό είδους - μεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού
μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και
συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου Υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την
τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική - συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής
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ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και Video games, καθώς και συστήματα
υπερβατικής πραγματικότητας Virtual Reality με τα αναλώσιμά τους).
3) Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, video
games και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά αναφέρονται αναλώσιμα εκτυπωτών (Μελανοταινίες, inkjet Cartridges,
Tonners, χαρτί κλπ), μαγνητικά μέσα (Δισκέτες, CD-ROM, CD-R, CD-I, Οπτικοί δίσκοι WORM
και WMRM, μαγμητικές ταινίες και cartridges όλων των διαστάσεων κλπ), μέσα εγγραφής
και αναπαραγωγής πληροφοριών (κασέττες, Videodisks κλπ), μέσα παρουσίασης
(διαφάνειες, slides video walls κλπ), και ειδικά αναλώσιμα όπως φίλτρα οθονών,
καθαριστικά όλων των ανωτέρω και τέλος RAM, ROM, DRAM microchips κλπ.
4) Η παροχή υπηρεσιών, η επί κέρδει για εγγραφή πληροφοριών και στοιχείων επί των
ανωτέρω αναφερομένων ή άλλων παρεμφερών μέσων και η σύνταξη μελετών για θέματα
που αφορούν οργάνωση Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων ή Οργανισμών και ειδικότερα για
θέματα που έχουν σχέση με μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ή ανάληψη έργων
υλοποίησης μελετών όπως οι παραπάνω, στον τομέα του Software. Η ανάπτυξη
εφαρμογών μηχανογραφικής επεξεργασίας πληροφοριών τόσο στον τομέα APPLICATION
SOFTWARE όσο και στον τομέα του OPERATIONAL SOFTWARE.
5) Η ανάληψη έργου παρακολούθησης και συντήρησης μηχανογραφικών κυκλωμάτων ή
μηχανογραφικών κέντρων στον τομέα του SOFTWARE.
6) Η μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για λογαριασμό τρίτων με ιδιόκτητο,
εκχωρημένο ή μισθωμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
7) Η εκπαίδευση ατόμων ή ομάδας σε θέματα Μηχανογράφησης, Επικοινωνιών,
Οργάνωσης και γενικά συστημάτων επεξεργασίας και μεταβίβασης πληροφοριών.
8) Η επισκευή, συντήρηση και επισκευή παντός είδους ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού
μηχανήματος και εξαρτημάτων αυτών και παροχή υπηρεσιών - εκπαίδευση επί τεχνικών
θεμάτων.
9) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως εμπορευμάτων τρίτων και η παροχή λογιστικής
υποστηρίξεως προς τρίτους.
10) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Hi-Fi, T.V. Video κλπ.) καθώς και πάσης μορφής δορυφορικού
και τηλεπικοινωνιακού υλικού (τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών σταθερής,
κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας κλπ.)
11) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία συστημάτων αυτοματισμού γραφείου
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12) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οπλικών συστημάτων και
συστημάτων ασφαλείας
13) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού
όπως και ειδών επίπλωσης και ενδιαίτησης (όπως π.χ. κουζινών, ψυγείων, φούρνων
μικροκυμάτων, λοιπών οικιακών συσκευών καθώς και συσκευών επαγγελματικής χρήσης,
κουρτινών, κλινοσκεπασμάτων, φωτιστικών και γενικότερα υλικών οικιακού ή και
επαγγελματικού φωτισμού κλπ.)
14)

Η

αντιπροσώπευση,

εισαγωγή,

εμπορία

και

μετάκληση

κατασκευών

που

χρησιμοποιούνται σε οικίες, ξενοδοχεία και άλλους στεγασμένους χώρους ή και σε πέριξ
αυτών χώρους (προαύλια, κήπους, αυλές, αίθρια, ταράτσες κλπ.), όπως πισίνες, πέργκολες
κλπ.
15) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων
ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.)
16) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και
μοτοσυκλεττών καθώς και κάθε είδους που εξυπηρετεί την χρήση τους, όπως π.χ. λιπαντικά
έλαια, κράνη ασφαλείας, βαλίτσες, γάντια κλπ.
17) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως και μορφής οικοδομικών
υλικών (όπως τούβλων, πλίνθων, κονιαμάτων κλπ.)
18) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες,
ιδίως

σε

θέματα

τηλεπικοινωνιακής

διοικήσεως
υποδομής

και
και

μάνατζμεντ,
εξοπλισμού,

μηχανογραφικής

οργανώσεως

χρηματοοικονομικής

δομής,

οργανογράμματος υπηρεσιών και προσωπικού, στελέχωσης κλπ.
19) Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης των παραπάνω ειδών γενικά προς το δημόσιο,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία,
δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα
20) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας των παραπάνω ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά
κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
21) Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων κάθε είδους είτε μόνη της είτε
σε κοινοπραξία με άλλους εργολάβους είτε με την χρήση υπεργολάβων.
22) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μοντέλων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ, η
παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή και διανομή – διάθεση των ανωτέρω ειδών.
23) Η κατασκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών
μηχανημάτων

αυτών

(εκτυπωτών,

οθονών,

μονάδων

αποθήκευσης

δεδομένων),
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αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών κλπ.) ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
όλων των ανωτέρω και γενικώς ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών ειδών.
24) Η εμπορία ηλεκτρικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η εμπορία κάθε
άλλου είδους παιχνιδιών.
25) Η εμπορία τσιγάρων και προϊόντων καπνού.
26) Η εμπορία ζαχαρωδών προϊόντων.
27) Η εμπορία αναψυκτικών και πάσης φύσεως ποτών, οινοπνευματωδών και μη.
28) Η εμπορία χαρτικών και ειδών χαρτοπωλείου καθώς και πάσης φύσεως εντύπων και
βιβλίων.
29) Η εμπορία και η διακίνηση παιδικών βρεφικών ειδών, αμαξών, καθισμάτων
αυτοκινήτου, ειδών αυτοκινήτου, ειδών βρεφανάπτυξης, παιδικών βρεφικών παιχνιδιών,
ειδών για την μητέρα – μέλλουσα μητέρα, βρεφικών κρεβατιών, παιδικών βρεφικών
ενδυμάτων, ειδών υπόδησης και διαφόρων συναφών ειδών.
30) Η εμπορία καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών φαρμακείου,
παιδικών τροφών, προϊόντων υγιεινής, προϊόντων ασφαλείας και προστασίας βρεφώνπαιδιών, ως και η αντιπροσώπευση και η εισαγωγή από οίκους του εξωτερικού και
εσωτερικού πάσης φύσεως συναφών ειδών.
31) Η αντιπροσωπεία οίκων εξωτερικού με το παραπάνω αντικείμενο στην Ελλάδα και
ελληνικών στην αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, προωθητικών
ενεργειών και ανάπτυξη προϊόντων στην Ελληνική και αλλοδαπή αγορά.
32) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και ανάπτυξη
προϊόντων στην Ελληνική και αλλοδαπή αγορά.
33) Η δημιουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και η δημιουργία σημείων
λιανικής πώλησης μέσα σε άλλα πολυκαταστήματα (shop in a shop).
34) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών σπορ ένδυσης – υπόδησης.
35) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χάρτου.
36) Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία παντός είδους χρωμάτων.
37) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες
επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα
συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση
αιολικών πάρκων ενέργειας ή και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
38) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες
επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα
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συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό την παραγωγή και εμπορία
βιολογικών – νωπών προϊόντων.
39) Η διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
40) Η εμπορία και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση και
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειες.
41) Η οργάνωση- διαχείριση η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων με
παιγνιομηχανήματα, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία δικτύου καταστημάτων ιδιόκτητου
ή franchise, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό
κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση χώρων και
μηχανημάτων, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις
παραπάνω δραστηριότητες.
42) Η οργάνωση- διαχείριση συστήματος ON LINE για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία Ιστοτόπου με
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού και γενικά τυχερών διαδικτυακών
τυχερών ή και τεχνικών παιγνίων, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού με
εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία,
εκμετάλλευση, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις
παραπάνω δραστηριότητες
Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή
πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. δ) Να
αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή
σκοπό. ε) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες και διαγωνισμούς,
συμπεριλαμβανομένων και δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δημοσίου, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και φορέων και επιχειρήσεων που ανήκουν στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα
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Γενική Συνέλευση των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας η γενική συνέλευση συνέρχεται
υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της
έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και
εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική συνέλευση μπορεί να
συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη
που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της
συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας η πρόσκληση της γενικής
συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και
την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι
μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους
αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση
δημοσιεύεται κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.
2190/1920.
Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την
οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
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Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται αν τηρηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/2190, καθώς
και στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος καταστατικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας οι μέτοχοι που θέλουν να
λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της
συνέλευσης, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα.
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά
πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, τηρούμενης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των
μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου αυτού δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός αν
αυτό επιτραπεί με απόφασή της.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, και σε εταιρείες,
των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Η κατά τα ανωτέρω διεξαγωγή
της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να αποφασιστεί εκ του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά την απόφαση του για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των
μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα
αυτά και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη
γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασιστεί εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
κατά την απόφαση του για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
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Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της
απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την
Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.
Η εξ αποστάσεως συμμετοχή θα είναι σύμφωνη με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του
Κ.Ν. 2190/1920 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής νομοθεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον
ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της
Εταιρείας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει όλα τα στοιχεία των μετόχων
που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Συνέλευση, τις διευθύνσεις των τυχόν αντιπροσώπων
τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και
των αντιπροσώπων τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται
εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός
είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ
δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική της συνεδρίαση εν
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,
οιονδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
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Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για
αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του
αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το
νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στη
μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,
αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή

ή ανανέωση

εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που
ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική
συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που
ματαιώθηκε.
Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας
διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση, τότε συνέρχεται
πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση πριν από
δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται
σ' αυτή το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην
Γενική Συνέλευση.
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Σύμφωνα με το άρθρο 16 του

καταστατικού της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση

προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα
μέλη. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον πρόεδρο.
Όταν εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση
εκλέγεται από τη συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της, που εκτελεί και χρέη
ψηφολέκτη.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας οι συζητήσεις και αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση
τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Ελεγκτές
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού, η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο ένα μόνο
τακτικό και έναν αναπληρωτή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού τους, έχουν όλα τα δικαιώματα
και φέρουν όλες τις υποχρεώσεις που ο Νόμος ορίζει.
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4.1 Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης
Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες από την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας .
Η Διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μέχρι και την Ημερομηνία Εκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου δηλώνει ότι το Κεφάλαιο Κίνησης δεν επαρκεί
για τους επόμενους 12 μήνες για την κάλυψη των τρεχουσών δραστηριοτήτων του ομίλου.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης ανέρχονται σε €
2.687.000 .
Η Εταιρεία θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα
πραγματοποιηθεί το Α Εξάμηνο του 2017 να αποφασίσουν την προσφυγή σε νέα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοση νέου ΜΟΔ
Eαν δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν ανεπαρκείς οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης,
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη του Κεφαλαίου Κίνησης της
Εταιρείας , τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και
οι προοπτικές της Εταιρείας και να ανακύψει ζήτημα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση
των δραστηριοτήτων της .
Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση και το αποτέλεσμα των
ανωτέρω ενεργειών, εάν οι προσπάθειες της Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχθούν
ανεπαρκείς και η επιδιωκόμενη αναχρηματοδότηση (υπό τους υφιστάμενους ή τυχόν νέους όρους) δεν ολοκληρωθεί, οι Δανείστριες Τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα
Υφιστάμενα Δάνεια και απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η
Εταιρεία δεν θα έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων Δανείων, με αποτέλεσμα
να προκύπτει σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς δύνανται να ληφθούν μέτρα, όπως αναγκαστική εκτέλεση διά της
ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (την οποία ρευστοποίηση η Διοίκηση θα επιδιώξει να αποτρέψει και αποκρούσει ασκώντας τα κατάλληλα προ τούτο διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα), ή/και έτερα μέτρα εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου περί
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αφερεγγυότητας σε βάρος της Εταιρείας, και ενδεχομένως των λοιπών μελών του Ομίλου,
όπως κήρυξη πτώχευσης, υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία ή ειδική διαχείριση.

4.2 Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κεφαλαιακή διάρθρωση και το
χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με τους δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις για την περίοδο 01.01 – 30.6.2016 καθώς και στην 30/12/2016 ημερομηνία
που πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής του ΜΟΔ.
Κεφαλαιακή Διάθρωση Ομίλου

30.6.2016

30/12/2016

30.688.818

30.688.818

9.387.722

9.387.722

16.805.569

16.805.569

0

0

56.882.109

56.882.109

4.251.931

1.760.193

11.348.611

11.348.611

Αποθεματικά εύλογης αξίας

1.557.360

1.557.360

Λοιπά αποθεματικά

1.522.390

1.522.390

Αποτελέσματα Εις Νέον

-24.697.073

-20.870.335*

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

-6.016.781

-4.681.781

973.886

973.886

-5.042.895

-3.707.895

51.839.214

53.174.214

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις με εγγυήσειςεξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
χωρίς εγγυήσεις-εξασφαλίσεις

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις με εγγυήσειςεξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
χωρίς εγγυήσεις-εξασφαλίσεις
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και Δανειακών
υποχρεώσεων



Πηγή Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο Ελεγκτή
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Τα στοιχεία της 30/12/2016 προέρχονται από επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό
Ελεγκτή – Λογιστή

* Στα αποτελέσματα εις Νέον της 30/12/2016 δεν έχουν συμπεριληφθεί τα αποτελέσματα
από 1.7.2016 έως 30/12/2016. Το ποσό των (20.870.335) ευρώ προέκυψε μετά από
συμψηφισμό ζημιών ύψους 3.826.738 ευρω.
Βλέπε στην ενότητα Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 4.4.1.1

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις
30/6/2016 και την 30/12/2016 που ανέρχονται σε € (5.042.895) και (3.707.895) αντίστοιχα
ενώ το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ανέρχονται στις 30/6/2016 σε € 56.882.109
και στις 30/12/2016 ανέρχονται σε € 58.882.109
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με δοθείσες εγγυήσεις ή τους εξασφαλίσεις που
συνδέονται με τον δανεισμό του Ομίλου δίνονται στην υποενότητα Εμπράγματα ΒάρηΕγγυήσεις» του παρόντος ενημερωτικού δελτίου.
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
του Ομίλου την 30.6.2016 καθώς στις 30/12/2016 ημερομηνία που πιστοποιήθηκε η
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής του ΜΟΔ.
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου

30/6/2016

30/12/2016

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.456.573

1.807.418

Ρευστότητα (α)

1.456.573

1.807.418

Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (β)

49.128.009

49.162.399

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

40.076.450

41.411.540

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και εντόκων δανείων

0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0
0

1.399.761

1.189.797

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (γ)

41.476.212

42.601.247

Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρέος (δ)= (γ-β-α)

-9.108.371

-8.368.570
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Μακροπρόθεσμα Δάνεια

16.805.569

Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

16.805.569

0

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (ε)
Καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος (δ+ε)

0

16.805.569

16.805.569

7.697.199

8.436.999



Πηγή Από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2016 οι οποίες και συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και επισκοπήθηκαν από τον Νόμιμο Ελεγκτή



Τα στοιχεία της 30/12/2016 προέρχονται από επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό
Ελεγκτή - Λογιστή

Σημειώνεται ότι οι Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις περιλαμβάνουν το
σύνολο των λογαριασμών «Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις» όπως αυτά προκύπτουν από
τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους περιόδου 01.01-30.6.2016, ενώ οι
Λοιπές

Χρηματοοικονομικές

Υποχρεώσεις

περιλαμβάνουν

τους

λογαριασμούς

«Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις, Φόρος εισοδήματος».
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το καθαρό Συνολικό Χρηματοοικονομικό Χρέος
στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 7.697.199 και στις 30.12.2016 ανέρχονταν σε 8.436.999.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι μετά την ημερομηνία που πιστοποιήθηκε η αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής του ΜΟΔ (30.12..2016)
ουσιαστική

αλλαγή

στην

Κεφαλαιακή

Διάρθρωση

Χρηματοοικονομικό Χρέος του Ομίλου, όπως

και

το

αυτά υπολογίστηκαν

δεν έχει επέλθει
Συνολικό

Καθαρό

στους παραπάνω

πίνακες.
4.3 Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω έκδοσης ΜΟΔ και Χρήση Κεφαλαίων

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την παρούσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
κατόπιν μετατροπής του ΜΟΔ και μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης €21.465,
ανήλθαν σε € 1.313.535., και διατέθηκαν στο σύνολο τους έως 31/12/2016

για

χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρείας ήτοι πληρωμή προμηθετών, μισθοδοσίας ,
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων .
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4.4 Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην εισαγωγή
των μετοχών
Δεν υπάρχουν συμφέροντα , περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων που να επηρεάζουν
σημαντικά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α .
4.5. Όροι του ΜΟΔ
Ι. Η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εκδότριας αποφάσισε, στη συνεδρίαση της 27.07.2016:
(α) την έκδοση μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου, διάρκειας ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ
(4.000.000€), μη διαπραγματεύσιμου, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν.
2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν, το οποίο θα εκδοθεί άπαξ ή σε Σειρές, εντός της αμέσως
κατωτέρω οριζόμενης περιόδου διαθεσιμότητας, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση και των διαθεσίμων της Εταιρείας, σε περίπτωση
δε μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που
τελικώς θα καλυφθεί.
(β) την έκδοση του ομολογιακού δανείου μέχρι την 19 Σεπτεμβρίου 2016 και τη
διάθεσή του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου θα εκδοθούν μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας και
τιμής διάθεσης εκάστης δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€). Η εκδότρια και οι ομολογιούχοι θα δύναται να ορίσουν εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών.
(γ) το λόγο μετατροπής εκάστης ομολογίας οριζόμενο ως πενήντα χιλιάδες (50.000)
νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστη, για κάθε μια
μετατρέψιμη ομολογία ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ.
(δ) τον ορισμό του χρόνου ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως ακολούθως:
Το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την επομένη ημέρα της
έκδοσης εκάστης ομολογίας και μέχρι τη λήξη του δανείου κατά την τελευταία εργάσιμη
ημέρα κάθε ημερολογιακού μηνός που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως εκάστης ομολογίας.
(ε) τον ορισμό του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως ακολούθως:
Το δικαίωμα μετατροπής θα ασκείται με έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος στην Εταιρία ή στον ορισθέντα εκπρόσωπο ομολογιούχων τρείς (3) εργάσιμες ημέρες
προ της ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτ150

λοι των Ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή.
(στ) Συμβατικό Επιτόκιο: Κυμαινόμενο Euribor πλέον περιθωρίου 5% ετησίως. Και
(ζ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας i) για
τον προσδιορισμό, συμπλήρωση και εξειδίκευση, κατά την κρίση του, οποιουδήποτε από
τους όρους του εκδοθησόμενου δανείου, συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης της εφάπαξ ή σε Σειρές έκδοσης του ομολογιακού δανείου, εντός της ως άνω περιόδου διαθεσιμότητας, πλην των όρων που αφορούν στο ύψος και το είδος του δανείου, ii) για να αποφασίζει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του παραπάνω δανείου, ως ενδεικτικά του προσδιορισμού της ημερομηνίας εκδόσεως, της οριστικοποιήσεως του λόγου μετατροπής και της συγκεκριμενοποίησης της ακριβούς ημερομηνίας επέλευσης των έννομων συνεπειών της μετατροπής, καθώς και τυχόν έξοδα και εν γένει
δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση, τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτού, την επιλογή εκπροσώπου ομολογιούχων και διαχειριστού πληρωμών και την αμοιβή αυτού iii) για
την επιλογή των ομολογιούχων με τους οποίους θα συμβληθεί η Εταιρία, iv) για να μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών, τη διάθεσή τους και την παράδοσή τους
στους ομολογιούχους δανειστές, v) για να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών και οποιασδήποτε αρχής αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο, vi) για να
ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς, προς την έκδοση και διάθεση
του ομολογιακού δανείου και των ομολογιών, συμβάσεις, τις ομολογίες καθώς και κάθε
άλλο απαραίτητο για την έκδοση του ως άνω δανείου έγγραφο, vii) για να προβεί στη διαπραγμάτευση, κατάρτιση και σύναψη κάθε συμβάσεως και στην υπογραφή κάθε εγγράφου
σχετικά με την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, viii) για να αναθέτει οποιαδήποτε
από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής και ix) για να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον
πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας
πληρεξουσίους της επιλογής του..
ΙΙ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, ενεργώντας στα πλαίσια της ανω-

τέρω εντολής και πληρεξουσιότητος, και σύμφωνα με το περιεχόμενο της αποφάσεως της
προαναφερθείσας Γενικής Συνελεύσεως,
(α) κατά την από 15.9.2016 Συνεδρίαση του αποφάσισε όπως παραταθεί η ημερομηνία έκδοσης και διαθεσιμότητας του μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου, μη διαπραγματεύσιμου, διάρκειας ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού
των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€), έως και την 27 Οκτωβρίου 2016,
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(β) κατόπιν κατά την από 27.10.2016 Συνεδρίαση του αποφάσισε όπως παραταθεί
εκ νέου η ημερομηνία έκδοσης και διαθεσιμότητας του μετατρέψιμου (με κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου, μη διαπραγματεύσιμου, διάρκειας ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€), έως και την 10 Νοεμβρίου
2016 και
(γ) καθόρισε, εξειδίκευσε και οριστικοποίησε στην από 10.11.2016 συνεδρίασή του,
τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι, εφεξής, μετά των αρχικώς αποφασισθέντων από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποτελούν, ως κατωτέρω παρατίθενται, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου που διέπουν τις μεταξύ της Εκδότριας και των εκάστοτε
δικαιούχων των Ομολογιών έννομες σχέσεις και ενσωματώνονται, ως ακολούθως, στο παρόν Πρόγραμμα, και συγκεκριμένα: (α) αποφάσισε την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου
έως του ποσού των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ που εξασφαλίσθηκε, ενέκρινε τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, το παρόν Πρόγραμμα και τη Σύμβαση, (β) αποφάσισε τη διάθεση των Ομολογιών με ιδιωτική τοποθέτηση και τη διανομή του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου στα συγκεκριμένα αναφερόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, (γ) αποφάσισε να
ορίσει την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, και να υπογράψει
τις εμπεριεχόμενες στην παρούσα, συμβάσεις ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, (δ) αποφάσισε όπως η Εκδότρια συμβληθεί με τα πρόσωπα που
θα αναλάβουν να καλύψουν πρωτογενώς μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες αυτού εν όλω ή εν μέρει προκειμένου να καταρτίσει τις σχετικές
συμβάσεις για την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, μέχρι του ποσού που θα συμφωνηθεί και τέλος (ε) όρισε και παρείχε σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση και διάθεση
του Ομολογιακού Δανείου, συμβάσεις καθώς και τις Ομολογίες.
ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, στην από 10.11.2016 συνεδρίασή του,
αποφάσισε τη διάθεση των Ομολογιών με ιδιωτική τοποθέτηση και τη διανομή του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου σε 11 επενδυτές-ομολογιούχους δανειστές που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον για την κάλυψη αυτού.
Στην συνέχεια η Εκδότρια υπέγραψε με την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» το από 10/11/2016 Πρόγραμμα Όρων
Εκδόσεως και Διαθέσεως Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες Μετά Συμβάσεων Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με την οποία
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ορίσθηκε η τελευταία ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.
Τα 11 ανωτέρω πρόσωπα, επιλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπέγραψαν με
την Εκδότρια τις από 18.11.2016 Συμβάσεις Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιακού Δανείου με Παράρτημα το από 10/11/2016 Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Ομολογιακού Δανείου με Μετατρέψιμες Ομολογίες Μετά Συμβάσεων Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με τις οποίες ανέλαβαν την κάλυψη των Ομολογιών τους για τις οποίες εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον και παρέλαβαν τις
Ομολογίες τους από τον Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
ΙV. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, στην από 29.11.2016 συνεδρίασή του,
μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρίας, ομόφωνα πιστοποίησε ότι
το από 10.11.2016 μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας,
καλύφθηκε ολοσχερώς με ιδιωτική τοποθέτηση από τους ανωτέρω 11 Ομολογιούχους,
συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ 1.335.000, ποσό το οποίο
αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες μη διαπραγματεύσιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ
15.000 εκάστη και καταβλήθηκε στο σύνολό του με καταβολή μετρητών στους τραπεζικούς
λογαριασμούς της εταιρίας.

4.5.1 Αυξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μετατροπή του ΜΟΔ και εισαγωγή την
νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση
Ι. Την 23.12.2016 ήτοι τρεις εργάσιμες ημέρες προς της ορισθείσας Α΄ Ημερομηνίας
Μετατροπής της 30.12.2016, όλοι οι Ομολογιούχοι Δανειστές κάτοχοι των 89 Ομολογιών
άσκησαν την 23/12/2016 το δικαίωμα τους περί μετατροπής των Ομολογιών τους σε κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με τον Όρο 5 του Προγράμματος
με το Λόγο Μετατροπής που ορίζεται εκεί με Ημερομηνία Μετατροπής την 30/12/2016 και
παρέδωσαν τις Ομολογίες τους στον Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπρόσωπο των
Ομολογιούχων.
ΙI. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας στην από 30.12.2016 συνεδρίαση του,
ακύρωσε τις 89 Ομολογίες και διαπίστωσε την αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν.
2190/1920 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών
συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων
(1.335.000) Ευρώ σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) νέες
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κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ
(0,30 €) η κάθε μία ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της
Εταιρείας και αναμόρφωσε αναλόγως το σχετικό άρθρο 5Α του Καταστατικού της. H
ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας υποβλήθηκε στο Υπουργείο
Ανάπτυξης για την σχετική ανακοίνωση καταχώρησης και την τήρηση των νόμιμων
διατυπώσεων δημοσιότητας.
ΙII. Την 16/1/2017 με Αρ. Πρωτ. 5208 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η
καταχώριση της διαπίστωσης και πιστοποίηση της της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
κατά ποσό 1.335.000 Ευρώ.
Πριν την αποφασισθείσα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 425.193,30 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.417.311
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ.
Οι 4.450.000 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία
που προέκυψαν από την επελθούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά
την άσκηση δικαιώματος μετατροπής και των 89 μετατρέψιμων ομολογιών ως προς το
συνολικό αριθμό των 5.867.311 μετοχών που προκύπτει ( 1.417.311 υφιστάμενες και
4.450.000 νέες), αντιστοιχούν σε αύξηση των μετοχών της Εταιρείας σε ποσοστό 75,8439%
σε σχέση με τις σήμερα 1.417.311 εισηγμένες μετοχές της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο
επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.760.193,30€)
διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες έντεκα
(5.867.311) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
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4.6 Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εισαγωγής νέων μετοχών προς
διαπραγμάτευση
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης εισαγωγής νέων μετοχών προς
διαπραγμάτευση είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

24/4/2017

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

25/4/2017

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

25/4/2017

Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο
όργανο του Χ.Α.

28/4/2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Σημειώνεται, πως το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
εισαγωγής των μετοχών , θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του
επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.
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4.7 Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της εκδότριας
4.7.1 Γενικά

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την μετατροπή του ΜΟΔ

θα είναι κοινές,

ονομαστικές, άυλες και θα αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής για διαπραγμάτευση στη
Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης του Χ.Α.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες κοινές ονομαστικές, διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και
έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και του Καταστατικού της
Εταιρίας.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) των κοινών μετοχών της
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ Α.Ε. είναι GRS339003006 μετά από τη σύντμηση των μετοχών της. Αρμόδιος
φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) Λεωφ. Αθηνών 110,104 42 Αθήνα.
Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται σε ευρώ (€).
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής
ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες
και

δεν

υπάρχουν

συμφωνίες

μετόχων

που

να

περιορίζουν

την

ελεύθερη

διαπραγματευσιμότητα και μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας.
Για μετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα (όπως
επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος για
τη χρηματιστηριακή μεταβίβασή τους.
Οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς ούτε και ρήτρα μετατροπής. Η Εταιρία
δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της.
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάμενων μετοχών ή των
μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρίας και δεν υφίστανται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
ούτε υπήρξαν κατά την χρήση του 2016 και την τρέχουσα χρήση δημόσιες προτάσεις τρίτων
για την εξαγορά των κοινών μετοχών της Εταιρίας.
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Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους
εργαζομένους της Εταιρίας.
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της
Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωμένες.
Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες μετατρέψιμες σε ή
ανταλλάξιμες με μετοχές της Εταιρίας.
Στην Ελλάδα δεν εκδίδονται τίτλοι επιλογής.
Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που να εκκρεμεί..
Στις ελληνικές ανώνυμες εταιρίες το εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι και πλήρως
αποπληρωμένο, πλην των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς
μετοχών.

4.7.2 Δικαιώματα Μετόχων

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μετοχές της είναι ονομαστικές, κοινές με
δικαίωμα ψήφου και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που να έχει ειδικά προνόμια,
δικαιώματα ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές.
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει σχετικώς διατάξεις
περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της
μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς
περιορισμό άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από
το νόμο, το καταστατικό της Εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ
συγκεκριμένων μετόχων, ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων.
Σύμφωνα με το Νόμο η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των
μετοχών που κατέχουν και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
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Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της
Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία όπου
οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να το γνωστοποιεί στην Εταιρία.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω
των Γενικών Συνελεύσεων.
Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, αυτές σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007 δεν υπολογίζονται
για το σχηματισμό απαρτίας, στερούνται δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση ενώ
τα μερίσματα που τους αναλογούν προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων (για τη διαδικασία νομιμοποίησης των μετόχων
και των γενικών Συνελεύσεων (βλ. Ενότητα «3.32 Γενική Συνέλευση των Μετόχων » του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επομένως άυλες, για να μετάσχει μέτοχος στις Γενικές
Συνελεύσεις της Εταιρίας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο κ.ν. 2190/1920, όπως
ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων
Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», όπως εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που δεν
συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την ρητή
άδειά της.
Οι δανειστές των μετόχων και γενικοί διάδοχοί τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία
μετοχών (όπως π.χ. θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της.
Δικαίωμα Μερίσματος: Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο
από την Εταιρία Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποτεδήποτε
ορισθεί.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο
τόπος καταβολής ανακοινώνονται δια του Τύπου.
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Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε 5 χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά
παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών, προκειμένου να συμμετέχει ο
Μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και στη διαδικασία πληρωμής
του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και
Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην
Κ.Α.Α.), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της
Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,
όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις
εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό
φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το
αποθεματικό κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται, πριν από κάθε διανομή μερίσματος,
αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και
ζημιών. β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου
μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις
του Α.Ν. 148/1967. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν σήμερα, προβλέπεται η
διανομή στους μετόχους ως πρώτου μερίσματος ποσοστού 35% επί των καθαρών κερδών
(καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη
που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο
και κάθε άλλου εταιρικού βάρους). γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
Δικαιώματα Ψήφου: Η Εταιρία έχει εκδώσει μόνο κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε μετοχή
είναι αδιαίρετη και παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.
Στο καταστατικό της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου.
Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε
γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
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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 ένα (1) μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε ημέρες (15), οι μετοχές που
δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της,
ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11
του κ.ν. 2190/20 χρονικά όρια.
Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με
την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν.
2190/1920, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης: Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 και το άρθρο 32 του
καταστατικού της Εταιρίας, η διαδικασία εκκαθάρισης ακολουθεί τη λύση της Εταιρίας,
πλην της περίπτωσης πτωχεύσεως.
Μετά τη λύση της Εταιρίας, πλην της περίπτωσης πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση εκλέγει
δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός
των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι
εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη
αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και
συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος, παράλληλα δε οι
εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν
υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της,
ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που
έκαστος κατέχει.
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Δικαιώματα Μειοψηφίας:
Σύμφωνα με το άρθρο 39 και το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από τον Ν. 3884/2010, οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν των
διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας) οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική
συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να
απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της
αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της
ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο
εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται
από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια
διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται,
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση
και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η
προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της
γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της
εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190/20.
2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27
παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή
την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων
στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση
και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω
παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε
αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
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3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να
αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη,
για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που
ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από
τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε
αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27
παράγραφος 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/20.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες
για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με
αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση,
εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε
μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με
αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας
άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας
της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις
πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της
προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική
συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος
λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
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2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της
αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να
παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού
κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής
συνελεύσεως ενεργείται δι΄ ονομαστικής κλήσεως.
7. Σε όλες τις ανωτέρω υπό 1 έως 6 περιπτώσεις (παράγραφοι 1έως 6 ανωτέρω) οι
αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των
μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του
Κ.Ν.2190/20 ή, προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η
προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η
πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και
εταιρείας.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας
από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν
πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της
εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου
πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή
και συνετή διαχείριση.

10. Οι αιτούντες τον υπό παρ. 9 και 10 ανωτέρω έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν
στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον
έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει
ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.
Διαπραγματευσιμότητα των Μετοχών:
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Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης
είναι ο τίτλος μίας (1) μετοχής.
Προτάσεις Εξαγοράς:
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι εξ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχουν δεσμευτικές
προτάσεις εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης των μετοχών.
Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση.

4.7.3 Φορολογία μερισμάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ( Ν.2190/1920) , ο μέτοχος δεν έχει
καμία φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των εισπραττόμενων
μερισμάτων, η διανομή των οποίων εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις μέχρι την
31.12.2008.
Για μερίσματα, όμως, που η διανομή τους εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις από την
01.01.2009 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων ή προμερισμάτων που
καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συντελεστή 25% (Σύμφωνα με την διάταξη
του άρθρου 54 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3943/2011 και ισχύει
σήμερα, ο συντελεστής φορολογίας για τα μερίσματα που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα
ανέρχεται στο 25%. Πλην όμως, με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του προταθέντος
Σχεδίου Νόμου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», η κατάθεση και ψήφιση του οποίου
θα λάβει χώρα τις προσεχείς ημέρες, προτείνεται η μείωση του ανωτέρω συντελεστή
φορολογίας στο 10%.). Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω
εισοδήματα. Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται και τα κέρδη, ή αποθεματικά
παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται, ή κεφαλαιοποιούνται με απόφαση Γενικής
Συνέλευσης που λήφθηκε από 1.1.2009.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3943/2011 και με τον Ν.
4038/2012 και ισχύει:
Α) στα διανεμόμενα κέρδη που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη μορφή,
μεταξύ άλλων, μερισμάτων και προμερισμάτων, εντός του 2011, ανεξάρτητα αν η καταβολή
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τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 21%. Ο φόρος
αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων των εν λόγω μερισμάτων. Τα ως άνω
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών
χρήσεων, και
Β) στα διανεμόμενα κέρδη που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη μορφή,
μεταξύ άλλων, μερισμάτων και προμερισμάτων, που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις
από την 01.01.2012 και μετά, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές,
ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 25%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την
ανώνυμη εταιρία και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων των εν λόγω μερισμάτων. Τα ως άνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα
διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Όταν ημεδαπή
ανώνυμη εταιρία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα
από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης
ευθύνης ή συνεταιρισμό ή αλλοδαπή κερδοσκοπική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου, από
το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη
παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα οποία
προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα
μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρίας, που εγκρίνει τον ισολογισμό. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου, από τα κέρδη που πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι
θυγατρικές εταιρίες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί
στη μητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση και συνεπώς περιέχεται στα
κέρδη της μητρικής εταιρίας της επόμενης χρήσης, εκτός αν δοθεί προμέρισμα. Τα
μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα
διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν
καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση.
4.7.4 Φορολογία του κέρδους απο την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Α) Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών α) Πώληση μετοχών που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2012
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Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν.
2579/1998 (όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16
του ν. 3943/2011 και του άρθρου 322 παρ.8 του Ν. 4072/2012) προβλέπονται τα εξής:
Για πωλήσεις μετοχών που διενεργούνται από 1η Απριλίου 2011, επιβάλλεται φόρος με
συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο). 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 εν λόγω φόρος επιβάλλεται τόσο σε χρηματιστηριακές όσο
και σε εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις μετοχών, καθώς και επί συναλλαγών που
πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων. Η «Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο
Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυμες Εταιρείες
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
θεματοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης μετοχών
που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρίες και ιδρύματα.
Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής
απόκτησης τους απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος όταν ο πωλητής δεν
υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο
πωλητής των ανωτέρω μετοχών τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φόρου εισοδήματος
υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής εμφανίζει τα κέρδη αυτά σε λογαριασμό ειδικού
αποθεματικού με προορισμό τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο
μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε
περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη
από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται στον φόρο εισοδήματος που κατ' εκείνο τον
χρόνο ισχύει σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αν σε μια διαχειριστική περίοδο προκύψει
ζημία από πώληση μετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας, που απομένει μετά το
συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της
ζημίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό
λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό
συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για μετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του χρόνου πώλησής τους. Για μετοχές που αποκτώνται
από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.
Β) Πώληση μετοχών που έχουν αποκτηθεί από 01.01.2013 και μετά
Σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., (όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 και του
άρθρου 322 παρ.8 του Ν. 4072/2012) τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ. Β. Σ. από την πώληση μετοχών
εισηγμένων στο Χ.Α., σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, φορολογούνται με τις
γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η
Ιανουαρίου 2013 και μετά. Για τον υπολογισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία
λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ. Α., όπως αυτή αναγράφεται
στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το
πιστωτικό ίδρυμα που μεσολαβεί. Όταν η πώληση των μετοχών πραγματοποιείται
εξωχρηματιστηριακά ή μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων, ως τιμή
πώλησης λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη
Εταιρία» (Ε.Χ.Α.Ε.) για το διακανονισμό της συναλλαγής, και αν δεν δηλωθεί η τιμή
κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της συναλλαγής. Για τον προσδιορισμό του
κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ζημία που προκύπτει
μέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το συμψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή
τα πιστωτικά ιδρύματα, που χειρίζονται τις μετοχές των πελατών τους σύμφωνα με τον
Κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων, χορηγούν, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζημιών που
προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος από τις πωλήσεις μετοχών κάθε εταιρίας
διακεκριμένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς
και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής
απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία Γ'
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές
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αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Για τον
προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ζημία
που προκύπτει εντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συμψηφισμό προκύπτει
ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που
συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για μετοχές οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013
και μετά, ανεξαρτήτως του χρόνου πώλησής τους.

4.8 Μείωση διασποράς ( Dilution)

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται ο αριθμός των μετοχών και τα ποσοστά των μετόχων
σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας την 10.4.2017 πριν την μετατροπή του ΜΟΔ και
μετά την μετατροπή και εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑTΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΟΔ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (10.4.2017) ΤΟΥ ΜΟΔ

Ονοματεπώνυμο/
επωνυμία

Ρούμπας Θωμάς
TEVACOM A.E
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ποσοστό %
Επί του
Μετοχικού
Κεφαλαίου

Κατεχόμενες
μετοχές

Κατεχόμενες
μετοχές

Ποσοστό % Επί
του Μετοχικού
Κεφαλαίου

128.016

9,03%

528.016

9,00%

0

0,00%

600.000

10,22%

120.592

8,51%

1.920.592

32,73
%

30.200

2,13%

830.200

14,15%

55.000

3,88%

405.000

6,90%

345.000

5,89
%

1.238.503

21,11%

5.867.311

100%

Λοιποί Ομολογιούχοι
Επενδυτικό κοινό

1.083.503

ΣΥΝΟΛΟ

1.417.311

76,45%
100%
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Το ποσοστό συμμετοχής και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ρούμπα Θωμά μετά
την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση θα ανέρχεται σε 21,27 % όπως
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα
ΑΜΕΣΑ
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΜΜΕΣΑ

9,00%

ΡΟΥΜΠΑ ΕΥΑ*

0,22%

ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ*

1,83%

TEVACOM A.E

10,22

ΣΥΝΟΛΟ

9,00%

12,27

*Ο κος Ρούμπας Θωμάς κατόπιν συμφωνίας με τη σύζυγο του Θεοδώρα Παππά ασκεί τα
δικαιώματα ψήφου επι των μετοχών της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ πού κατέχει στο όνομα της καθώς
επίσης και τα δικαιώματα ψήφου επί των μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ που κατέχει στο
όνομα της η κόρη του Ευαγγελία Ρούμπα του Θωμά και της Θεοδώρας.
** Ο κος Ρούμπας Θωμάς ελέγχει σύμφωνα με την περίπτωση Ε του αρθρου 10 του
Ν.3556/2007 και κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1γ περ.δδ του Ν.3556/2007 την
εταιρεία TEVACOM A.E.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι στους λοιπούς ομολογιούχους όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω
πίνακα δεν υπάρχει ομολογιούχος με ποσοστό μεγαλύτερο από το 5%

Η Γενική Συνέλευση στις 10.3.2017 αποφάσισε την έκδοση

ενός Μετατρέψιμου

Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του
ν.3156/2003 συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ δώδεκα
εκατομμυρίων (€ 12.000.000) με το οποίο θα χορηγείται στους ομολογιούχους δανειστές
δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών της σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου
μετοχές της Εταιρίας. Η απόφαση για την έκδοση θα υλοποιηθεί στο άμεσα προσεχές
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διάστημα

στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας με την

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με στόχο την μακροπροθεσμοποίησή του και τη
ρύθμιση του με ευνοϊκότερους όρους, το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική
τοποθέτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και με κατάργηση για το λόγο αυτό
κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών
μετόχων. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίζεται σε

ένα (1,00) Ευρώ. Ο λόγος

μετατροπής εκάστης ομολογίας ορίζεται ως εξής: Κάθε τρεις (3) ομολογίες παρέχουν στον
ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής τους σε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές της
Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30 εκάστη. Το δικαίωμα
μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου
της ημερομηνίας εκδόσεως των ομολογιών και κατά την ημερομηνία λήξεως του
ομολογιακού δανείου με ανέκκλητη έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο ομολογιούχος
στην Εταιρία ή στον ορισθέντα εκπρόσωπο ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες προ της εκάστοτε ημερομηνίας μετατροπής, στην οποία θα
επισυνάπτονται και παραδίδονται οι τίτλοι των ομολογιών των οποίων ζητείται η
μετατροπή προς ακύρωση..

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζ εται ο αριθμός μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι καθώς
και τα αντίστοιχα ποσοστά των μετόχων πριν και μετά με την παραδοχή εξάσκησης του
δικαιώματος μετατροπής από την Τράπεζα ALPHA BANK .

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ του ΜΟΔ από την ALPHA
BANK

Ονοματεπώνυ
νυμο/επωνυμία

Κατεχόμενες
μετοχές

Ποσοστό % Επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου

ALPHA BANK
Ρούμπας
Θωμάς
Ρούμπα Ευα
Παππά Θεοδώρα
TEVACOM
A.E
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

528.016

9,00%

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΟΔ από
την ALPHA BANK

Κατεχόμενες
μετοχές

Ποσοστό % Επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου

40.000.000

87,21%

528.016

1,15%

13.369

0,22%

13.369

0,03%

107.700

1,83%

107.700

0,23%

600.000

10,22%

600.000

1,30%

1.920.592

32,73%

1.920.592

4,19%
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ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λοιποί Ομολογιούχοι
Επενδυτικό
κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

405.000

6,90%

405.000

0,88%

830.200

14,15%

830.200

1,81%

345.000

5,89%

345.000

0,75%

1.117.434

19,06%

1.117.434

2,45%

5.867.311

100%

45.867.311

100%

Βλέπε και 2.Παράγοντες κινδύνου (Κίνδυνος από ενδεχόμενη μελλοντική μετατροπή ΜΟΔ
της Alpha Bank)

4.9 Δαπάνες για την Εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από την Εκδοση και μετατροπή του ΜΟΔ

Τα έξοδα για Εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από την μετατροπή του ΜΟΔ είναι τα κάτωθι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΏΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ΠΟΣΟ

10.000,00€

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

8.192,00€

ΠΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

273,46€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

21.465,46
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