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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

 

Την 20η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε 

σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στη διατύπωση Αιτιολογημένης Γνώμης επί της 

υποβληθείσας Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») της 

εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Προτείνων») για την απόκτηση του 

συνόλου κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 

€1,68 η κάθε μία (εφεξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο 

Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 21.01.2020, 

δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια 

πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Ν. 3461/2006 (εφεξής ο «Νόμος»), 

έναντι ανταλλάγματος που θα καταβληθεί σε μετρητά το οποίο έχει οριστεί σε € 10,00 ανά 

μετοχή (εφεξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διατύπωση της Αιτιολογημένης Γνώμης του, έλαβε υπόψη 

του: 

 

(Α) το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής το 

«Πληροφοριακό Δελτίο») που ο Προτείνων απεύθυνε προς τους μετόχους της  Εταιρείας για 

την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου  μετοχών της 

Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα,  κατά 

την 21η  Ιανουαρίου 2020 (εφεξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), όπως αυτό 

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 12η  Μαρτίου 2020 κατά τη  

συνεδρίασή του. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €24.662.051 και διαιρείται σε 14.679.792 

Μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(εφεξής το «Χ.Α.»). Κατά την 21.01.2020, ο Προτείνων απέκτησε με χρηματιστηριακή 

συναλλαγή πακέτου το σύνολο των Μετοχών που κατείχε η κα Μαρία Καράτζη στην 

Εταιρεία, ήτοι 5.643.204 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 38,44% 

του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία, ο κ. Αντώνης Καράτζης, ο οποίος κατέχει το 100% των 

μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα και αποτελεί Συντονισμένο Πρόσωπο 

σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, κατείχε 6.780.204 Μετοχές οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν 46,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται, κατά την έννοια του 
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άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου,  ο κ. Αντώνης Καράτζης ως πρόσωπο που έχει τον 

έλεγχο του Προτείνοντος, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, καθώς 

και οι ελεγχόμενες από τον κ. Αντώνιο Καράτζη εταιρείες (εφεξής τα «Συντονισμένα 

Πρόσωπα»). Ως εκ τούτου, στις 21.01.2020 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα 

κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 

84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων 

της Εταιρείας ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή 

έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, κατά την 21.01.2020, 

η Δημόσια Πρόταση αφορούσε στην απόκτηση 2.256.384 Μετοχών, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 15,37% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). 

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 11.03.2020, ο 

Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 1.662.167 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή ίση 

με το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 11.03.2020, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 

συνολικά 14.085.575 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 95,95% του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

 (Β) την από 19.3.2020, λεπτομερή έκθεση που συνέταξε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος 

της Εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΑΧΕΠΕΥ» (εφεξής ο «Χρηματοοικονομικός 

Σύμβουλος»),  για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 

2 του Ν. 3461/2006. Η ως άνω έκθεση επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1 και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: 

 

2.1 Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα από τον κ. Αντώνη Καράτζη ο οποίος κατέχει το 100% 

των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου. Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του 

Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει εργαζομένους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν 

της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία. 

 

2.2 Ο Προτείνων έχει δηλώσει στο Πληροφοριακό Δελτίο ότι δεδομένου, ότι ο ίδιος και τα 

Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα κατέχουν ήδη Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την 

ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ειδικότερα: 

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, σε τιμή ίση 

με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν 

αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) 

μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.  

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από 
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Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το 

Προσφερόμενο Τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 

1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει 

τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη 

απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού 

αιτήματος από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, 

παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα 

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της 

απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α. 

 

2.3 Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, την 21.01.2020 ο Προτείνων απέκτησε με 

χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτου το σύνολο των Μετοχών που κατείχε η κα Μαρία 

Καράτζη στην Εταιρεία, ήτοι 5.643.204 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

περίπου 38,44% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 

ψήφου της Εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία, ο κ. Αντώνης Καράτζης, ο οποίος κατέχει το 

100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων του Προτείνοντα και αποτελεί Συντονισμένο 

Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, κατείχε 6.780.204 Μετοχές οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν 46,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, στις 21.01.2020 ο Προτείνων και τα 

Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν 

ποσοστό περίπου 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας. Συνεπεία των ανωτέρω ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση 

για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του 

Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία 

της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας 

εγγράφως την ΕΚ και υποβάλλοντάς της σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και της 

Έκθεσης Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου. 

Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, 

παράγραφος 1, του Νόμου. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και 

τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες 

αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο 

Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες 

Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση 

του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα 
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Πρόσωπα, ήτοι 2.256.384 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 15,37% 

του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση 

συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους 

έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η 

υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές 

επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα 

ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών. 

 

2.4 Ο Προτείνων έχει δηλώσει στο Πληροφοριακό Δελτίο, αναφορικά με την 

επιχειρηματική στρατηγική του, ότι δια της Δημόσιας Πρότασης επιδιώκει να αποκτήσει το 

100% της Εταιρείας και στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., 

σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Ο Προτείνων και τα 

Συντονισμένα Πρόσωπα θα προβούν στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το 

Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για 

την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.  

 

Ειδικότερα, η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να 

επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου και στους επιχειρηματικούς 

τους στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχεται κατά 100% από τον κ. Αντώνη Καράτζη, 

ο οποίος κατέχει άμεσα ποσοστό 46,19% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και είναι 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Επιπλέον, ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την 

έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτήν εταιρειών. Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου, 

της Εταιρείας και του Ομίλου χωρίς αλλαγές και θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του 

προσωπικού και των στελεχών σε αυτές, καθώς και δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν 

αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τον Όμιλο στο 

βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών 

εργαζομένων στην Εταιρεία και τον Όμιλο δύναται να προσαρμοστούν ή/και να 

τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται 

δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Επιπλέον, μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το 

Χρηματιστήριο ενδέχεται να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη. 

 

2.5 Πρόσθετα, βάσει και των όσων αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, μετά τη 

διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων αναμένεται να προβεί σε 

συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία 

δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες 

εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαίες 
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οικονομικές καταστάσεις, να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην 

Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της 

που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των 

σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, 

μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, θα εξετασθεί το 

ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτείνοντα με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του 

πρώτου από τη δεύτερη. 

 

2.6 Ο Προτείνων στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι, προτίθεται να καταβάλει τοις 

μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα ήτοι €10,00, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και 

μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. 

 

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το Προσφερόμενο Τίμημα : 

α. υπερβαίνει κατά 25,0% τη ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται 

της 21.01.2020,  

β. υπερβαίνει κατά 18,8% την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε 

Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους 

δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 21.01.2020, και  

γ. υπερβαίνει κατά 19,9% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την 

Αποτίμηση.Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα 

δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας 

κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.  

 

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» 

ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου. 

 

Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των 

Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης 

δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων 

Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης 

και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί 

τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος 

της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των 

απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο 

μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.  

 

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα 

αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος 

σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής 

συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. 
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2.7  Σύμφωνα με την από 19.3.2020  Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου,  

προκύπτει ένα εύρος αξιών, το οποίο κυμαίνεται από € 5,62 έως € 8,09 ανά μετοχή. 

Ειδικότερα, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος χρησιμοποίησε διεθνώς αναγνωρισμένες 

μεθόδους, τα δε συμπεράσματά του ανά μέθοδο αποτίμησης, έχουν ως εξής: 

 

i) Αποτίμηση της Εταιρείας με Πολλαπλασιαστές/Αριθμοδείκτες (Multiples) Ομοειδών 

Εταιρειών. Η σταθμισμένη αποτίμηση που προκύπτει από το υπολογιζόμενο εύρος, 

υπολογίζεται σε €5,62 ανά μετοχή. 

ii) Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Comparables) Ομοειδών Εταιρειών. η σταθμισμένη αποτίμηση 

που προκύπτει από το υπολογιζόμενο εύρος, υπολογίζεται σε €8,09 ανά μετοχή.  

 

3. Την 21.1.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε εγγράφως για την 

υποβολή της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα και παρέλαβε αντίγραφο του 

σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 του ν. 

3461/2006. 

Εν συνεχεία, με βάση το άρθρο 10, παράγραφος 3 του Ν. 3461/2006 ενημέρωσε τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, διαβιβάζοντάς τους την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση 

από τον Προτείνοντα. 

 

H Εταιρεία επέλεξε ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του 

Ν. 3461/2006, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΑΧΕΠΕΥ», προκειμένου 

να συντάξει την έκθεση που θα συνοδεύει την αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Νόμο. 

 

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 12 Μαρτίου 

2020 και τέθηκε στη διάθεση του κοινού στις 13 Μαρτίου 2020, οπότε και διαβιβάστηκε από 

το Διοικητικό Συμβούλιο στους εργαζομένους της Εταιρείας. 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με  το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3461/2006, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας θα δημοσιοποιήσει και θα υποβάλει την Αιτιολογημένη Γνώμη του 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα, γνωστοποιώντας την παράλληλα 

στους εργαζόμενους της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μέχρι και 

σήμερα δεν υπέβαλαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά με τις 

επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζομένων. 

 

Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προέβη σε καμία ειδικότερη 

ενέργεια σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. 
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Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη ούτε προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και 

ενδέχεται να οδηγήσει στη ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης. 

 

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΔΗΛΩΝΕΙ ότι: 

 

3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια εκ των 

μνημονευόμενων στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3461/2006. 

 

3.2 Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Προτείνοντος. 

 

3.3 Στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συμμετέχει 

κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είτε κατέχει μετοχές του Προτείνοντος 

είτε μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος, κατ’ εφαρμογή της παρ. 

3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.    

 

 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα το, κατ' 

άρθρο 102 του Νόμου 4548/2018, οριζόμενο καθήκον επιμέλειας του Διοικητικού 

Συμβουλίου και με διαρκή προσήλωση στις αρχές της διαφύλαξης και της προαγωγής των 

συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της, και βασιζόμενο στο περιεχόμενο του 

εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου του Προτείνοντος, κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη 

άποψη: 

 

(Α) Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με τα επιχειρηματικά 

σχέδια του Προτείνοντος, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης και η διαγραφή των 

μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση 

των εταιρικών συμφερόντων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

(Β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων θα συνεχίσει τη 

λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου, της Εταιρείας και του Ομίλου χωρίς αλλαγές και 

θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών σε αυτές, καθώς και 

δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές 

σχέσεις στην Εταιρεία και τον Όμιλο στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές 

στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων 

διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τον Όμιλο δύναται να 

προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση 

χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Επιπλέον, μετά τη διαγραφή 

των Μετοχών από το Χρηματιστήριο ενδέχεται να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη.  

 

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων αναμένεται να προβεί 

σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η 

Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις 

εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να δημοσιεύει 

εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που 

ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο 

προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών 

της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά 

καθήκοντα. Τέλος, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, θα 

εξετασθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτείνοντος με την Εταιρεία μέσω 

απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη. 

 

(Γ) Το προσφερθέν από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα για την αγορά, στο πλαίσιο της 

Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ύψους € 10,00 ανά μετοχή, πληροί τις προϋποθέσεις 

του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος του Νόμου 3461/2006. 

 

5. Επισημαίνεται ότι οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις του Προτείνοντα για τα 

αναμενόμενα οφέλη για την Εταιρεία βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές αναφορικά με την 

παρούσα κατάσταση και συνεπώς δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή. Οι 

ανωτέρω διατυπωθείσες εκτιμήσεις αποτελούν μια γενική αξιολόγηση των όρων της 

υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασης της στη λειτουργία της Εταιρείας και της 

επάρκειας του προσφερόμενου ανταλλάγματος και δεν επέχουν θέση παρότρυνσης, 

σύστασης ή συμβουλής προς τους μετόχους της Εταιρείας περί αποδοχής ή μη της 

υποβληθείσας Δημόσιας Πρότασης. 

 

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίστηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 & 2 του Ν. 3461/2006 και θα υποβληθεί 

στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του ανωτέρω Νόμου. 

 

Η έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, μαζί με την παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα διατίθενται στο κοινό από τα γραφεία της 

Εταιρείας στην έδρα της, και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.karatzis.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr. καθ' όλη 

τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. 

 

Ηράκλειο, 20.3.2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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