
 
 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

 «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το 

άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018 

___________________ 

Με την από 14.06.2022 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκάλεσε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα 

ημερησίας διατάξεως: 

1) Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με 

ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της 

Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 

νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του 

ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη, με σκοπό 

επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 22,10) με κεφαλαιοποίηση 

μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση του 

άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του Καταστατικού της 

Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας 

2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας 

κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε 

τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των 

κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών 

πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης, με συμψηφισμό 

ζημιών ποσού είκοσι έξι εκατομμύριών εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι 

πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 26.182.925,95) με σκοπό την εξυγίανση της 

επιχείρησης λόγω μεγάλης συσσώρευσης ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 

5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και 

παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε 

εκατομμύριων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων 



 
 

(125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 

0,04) εκάστη, με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας 

στο ποσό διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών 

(€ 210.239,16), δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες 

εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Αντίστοιχη 

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας. 

4) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.  

Επίσης, στις 11.04.2022, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι με την υπ' αριθμόν 146/2022 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια δικαιοδοσία), η οποία 

δημοσιεύθηκε στις 15.03.2022, έγινε δεκτή η από 31/03/2021 αίτηση της Εταιρείας, με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/2021, περί άμεσης 

επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4738/ 2020) και 

επικυρώθηκε η από 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών 

της, οι όροι της οποίας δεν είναι έγκυροι ούτε επικυρωμένοι σε σχέση με την εταιρεία με την 

επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.). 

Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκαλείται σε εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης και 

ειδικότερα, το άρθρο 7, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι εντός τριών (3) μηνών από την 

επικύρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο της Συμφωνίας Εξυγίανσης, θα προσκληθεί – συγκληθεί 

Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  

κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριών ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων (125.000.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) 

εκάστη. Επίσης, προβλέπεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία Quest Συμμετοχών Ανώνυμη 

Εταιρεία (στο εξής ο «Επενδυτής») αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εντός έξι (6) μηνών από την επικύρωση της 

Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο. Τέλος, προβλέπεται ότι στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, οι παλιοί μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση μέχρι το 

ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 

210.239,16).  

Δεδομένου ότι μεταξύ των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως της ως άνω Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης προβλέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και ο 

περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο 



 
 
της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 27 του Ν. 

4548/2018 με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει στην δημοσίευση της 

παρούσας έκθεσης.  

 

Α. Λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό του Δικαιώματος Προτίμησης 

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η καθαρή θέση τόσο της Εταιρείας 

όσο και του ομίλου είναι αρνητική. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι ζημίες 

ύψους τριάντα εννέα εκατομμύριών τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 

ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€ 39.496.841,69) ενώ για το σύνολο του ομίλου τα ίδια 

κεφάλαια ανέρχονται σε ζημίες σαράντα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα 

δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 40.004.772,04).  

Δεδομένων των ανωτέρω, η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με τους πιστωτές της, όπως αυτή 

επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 146/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω συμφωνία εξυγίανσης, κατά τον χρόνο υπογραφής της, η Εταιρεία 

είχε οφειλές ύψους σαράντα οκτώ εκατομμύριων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων 

τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δέκα επτά λεπτών (€ 48.837.414,17). Οι ανωτέρω οφειλές 

της Εταιρείας θα μειωθούν στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμύριων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ 

χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 15.898.667,90). Επίσης σύμφωνα 

με το άρθρο 7 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η Εταιρεία οφείλει να προβεί στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την 

έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων 

λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη. Επίσης, προβλέπεται ότι ο Επενδυτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καλύψει το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εντός 

έξι (6) μηνών, από την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι 

έως την 15.09.2022. Τέλος, προβλέπεται ότι στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας, οι παλιοί μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση μέχρι το ποσό των διακοσίων δέκα 

χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16).  

Αναφορικά με την είσοδο του Επενδυτή στην Εταιρεία, αναφέρεται ότι η Εταιρεία θα 

είναι σε θέση να εξεύρει χρηματοδότηση μέσω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

της, καθώς και της εξασφάλισης χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης ύψους περίπου δεκαπέντε 

εκατομμύριων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 15.400.000,00). Τα ανωτέρω κεφάλαια θα 



 
 
αποκαταστήσουν την σχέση με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας, θα εξασφαλίσουν το 

απαραίτητο απόθεμα και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Επίσης θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του 

συναλλακτικού κυκλώματος της Εταιρείας από την παύση ισχύος της ενδιάμεσης εμπορικής 

συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Επενδυτή, με αποτέλεσμα η εισαγωγή και πώληση να 

πραγματοποιείται και πάλι από την ίδια την Εταιρεία. Προσθέτως, η εξυγίανση της Εταιρείας 

και η απόκτηση επαρκούς ρευστότητας θα της εξασφαλίσει καλύτερες τιμές αγοράς, καθώς η 

Εταιρεία θα μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα απευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής 

χωρίς την διαμεσολάβηση της εταιρείας «Toyotomi Co Ltd», η οποία λειτουργούσε ως 

διαμεσολαβητής για την αγορά των εμπορευμάτων, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η ενδιάμεση 

εμπορική συμφωνία με τον Επενδυτή. Ως αποτέλεσμα αναμένεται βελτίωση του περιθωρίου 

κέρδους της Εταιρείας. Επίσης λόγω της συμμετοχής του Επενδυτή αναμένεται να οδηγήσει 

στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου και να εξομαλύνει το 

χρηματοδοτικό κόστος για την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα επωφεληθεί επίσης από τις συνέργειες, 

τις συνεργασίες και τη χρηματοδότηση που μπορεί να της εξασφαλίσει ο Επενδυτής. 

Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση που οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν το δικαίωμα 

προτίμησης (όπως αυτό θα έχει περιοριστεί στο ποσό των € 210.239,16), ο Επενδυτής έχει 

αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στην κάλυψη και του υπόλοιπου ποσού.   

Τέλος, στην περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας, αυτή δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς αυτή υπολογίζεται ότι 

ανέρχεται στο ποσό περίπου των δύο εκατομμύριων εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 2.100.000,00). 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι μετά την βίαιη ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας δεν θα είναι 

δυνατή η συνέχιση λειτουργείας της Εταιρείας ούτε η διανομή περιουσιακών στοιχειών της 

στους μετόχους. 

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, καθίσταται πρόδηλο ότι ο περιορισμός του 

δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συμφωνία 

εξυγίανσης εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς η είσοδος του Επενδυτή θα επιτρέψει την 

εμπορική και οικονομική ανάκαμψη της Εταιρείας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του 

προσωπικού της. Η Εταιρεία θα συνεχίσει την εμπορική της δραστηριότητας με σημαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον. Επομένως, ο περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης 

των παλαιών μετόχων είναι κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την προώθηση του εταιρικού 

συμφέροντος. 

 



 
 
Β. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση 

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 2-

4-2012. Ειδικότερα, με την από 2-4-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής σε μετοχές πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων δέκα (5.810) ομολογιών της Β΄ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, 

κατά ποσό Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 

τεσσάρων και εξήντα λεπτών (4.146.364,60 €), με έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν 

ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα (12.195.190) νέων μετοχών, με τιμή μετατροπής 

τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) ανά μετοχή και ονομαστική αξία τριάντα τέσσερα 

λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) εκάστη μετοχή. Από την ανωτέρω αύξηση δεν αντλήθηκαν κεφάλαια 

της Εταιρείας, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω μετατροπής σε μετοχές πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων δέκα (5.810) ομολογιών. 

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την 

οποία αντλήθηκαν κεφάλαια πραγματοποιήθηκε με την από την από 29.9.1999 απόφαση της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία επανεγκρίθηκε με την από 

24.1.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ειδικότερα, με την από 

29.9.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 

το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι 

εννέα λεπτών (€ 4.402.054,29) (τότε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) δρχ.) 

με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών 

ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,37) ανά μετοχή (τότε εκατόν είκοσι πέντε (125) 

δρχ.) και τιμή διάθεσης δύο ευρώ εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 2,64) ευρώ (τότε εννιακόσιες (900) δρχ). 

Οι νέες μετοχές διετέθησαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές 

στις δέκα (10) παλαιές. Η παραπάνω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσοστό 79% και εισπράχθηκαν συνολικά 

είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα ένα 

λεπτά [€ 25.038.884,81 (τότε δρχ. 8.532.000.000)], από τα οποία είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες 

ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ [€ 20.586.427,00 (τότε ποσό δρχ. 7.014.825.000)] 

κατέβαλε ο τότε κύριος μέτοχος Σπυρίδων Τασόγλου (ποσοστό 82,2%).  

Λόγω της μερικής (μη πλήρους) κάλυψης της αποφασισθείσης κατά τα ανωτέρω αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου, με την από 30.11.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 

της Εταιρείας, αποφασίσθηκε, η προσαρμογή του ποσού της αύξησης στο ύψος της κάλυψης, και έτσι 

τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμύριων 

τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών € 



 
 
3.477.622,89 (τότε 1.185.000.000δραχμών) με την έκδοση και διάθεση (9.480.000) ανωνύμων μετοχών, 

ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,73 περίπου (τότε 125 δρχ.). Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

διαμορφώθηκε στο ποσό των € 12.281.731,47 (τότε 4.185.000.000 δρχ.), διαιρούμενο σε τριάντα τρία 

εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (33.480.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 

εκατόν είκοσι πέντε (125) δρχ. (€ 0,37) εκάστη.  

H διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την ως άνω αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, σύμφωνα με το από Ιούνιο 2004 Πληροφοριακό Σημείωμα, διενεργήθηκε σύμφωνα 

τον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 

18/6/2004 

(4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ 2001 
ΧΡΗΣΗ 2002               

Α' ΕΞΑΜ. 

ΧΡΗΣΗ  2002                  

Β' ΕΞΑΜ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΥΣ 
     

α) GLOBALFON ΑΕΒΕ 1.320.616,28    1.320.616,28 

β) ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  “Ν.Δ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.” 
 1.467.351,43   1.467.351,43 

2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α.Μ.Κ. 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 
     

α) ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΕΕΗΣ ΘΕΡΜ/ΚΩΝ & 

ΚΛΙΜ/ΚΩΝ 
924.431,40    924.431,40 

β) ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΕΗΣ 1.936.903,89    1.936.903,89 

3) ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 264.684,79 76.634,89 23.692,65 365.012,33 

4) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.502.567,86    5.502.567,86 

5) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 51.183,36    51.183,36 

6) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    221.928,24 221.928,24 

7) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΟΥΣ 1999. 

13.248.890,01    13.248.890,01 

ΣΥΝΟΛΟ 22.984.592,80 1.732.036,22 76.634,89 245.620,89 25.038.884,80 

 



 
 
Γ. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους 

ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων 

Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας αναμένεται να αντληθεί ποσό 

έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00), το οποίο η Εταιρεία σκοπεύει να 

χρησιμοποιήσει για την δημιουργία αποθεματικού και ως κεφάλαιο κίνησης.  

Ειδικότερα το κεφάλαιο αυτό θα εξασφαλίσει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να 

συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από την συμφωνία εξυγίανσης, να εξεύρει περαιτέρω 

χρηματοδότηση να αυξήσει το εμπορικό της απόθεμα, το ύψος των πωλήσεων καθώς και το 

περιθώριο κέρδους και να αποκαταστήσει τη σχέση της με πελάτες και προμηθευτές της, 

συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 

Δ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας που συμμετέχουν ταυτόχρονα και 

στη διοίκησή της 

Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης: 

1. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Ε. Δημητρίου, υπό την ιδιότητα του 

βασικού μετόχου της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 30.873.831 μετοχές της Εταιρείας, 

ήτοι 40,03% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενόψει της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00) με 

καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέχρι το ποσό 

των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 

210.239,16), γνωστοποιεί ότι δεν θα ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα 

προτίμησης που του αντιστοιχούν, με αποτέλεσμα μετά την ως άνω αύξηση να μην 

διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία.  

2. Το Εκτελεστικό μέλος Ντερ-Κρικοριάν Α. Μίλτος, υπό την ιδιότητα του βασικού 

μετόχου της Εταιρεία, κατέχοντας άμεσα 3.868.800 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 5,02 % 

του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενόψει της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους € 5.000.000,00 με καταβολή μετρητών και 

δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέχρι το ποσό των διακοσίων δέκα 

χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), γνωστοποιεί 

ότι διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει στο σύνολό τους το δικαίωμα προτίμησης στην 

κατά τα ανωτέρω επικείμενη αύξηση μ/κ. 



 
 
Ε. ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό έως πέντε εκατομμυρίων 

ευρώ (€ 5.000.000), με την έκδοση έως εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) νέων, 

κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του 

ευρώ (€ 0,04) εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με περιορισμό του 

δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας στο ποσό των διακοσίων 

δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), δηλαδή σε 

πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (5.255.979) 

Νέες Μετοχές. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν 

Νέες Μετοχές με αναλογία 5,247357591477203 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της 

Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) 

Ευρώ ανά Νέα Μετοχή. 

Αιγάλεω, 14.06.2022 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 


