
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2017 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του 

Κανονισμού του Χ.Α. και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 

για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη 

συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την  

26η Ιουνίου 2017 (στο εξής η «Γ.Σ.»), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 

δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 13.000.000,00), μέσω αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 25.397.630 νέων 

Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €  0,30 η 

καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας,  

σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση). 

Περαιτέρω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ., τα ακόλουθα: 

(α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή 

διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή ∆ιάθεσης») εντός χρονικού 

διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της 

σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του 

δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου.  

(β) να μπορεί η Τιμή ∆ιάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των 

υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος 

προτίμησης  

(γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και 

της Τιμής ∆ιάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της 

Εταιρείας «∆ιαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,      



 
 
 
(δ) σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, να 

εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ΄άρθρο 13 

παρ. 8 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές, και 

(ε) την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την 

τακτοποίηση τυχόν κλασμάτων μετοχής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 

νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 

και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολή αυτής, 

θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα 

με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και θα 

δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες : 

− Απολογισμό Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Προηγούμενη 

Αύξηση 

− Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την Εκτέλεση 

Προσυμφωνημένων ∆ιαδικασιών επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων 

Κεφαλαίων 



 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ 
 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 1.872.730,00 1.627.270,00 0,00 3.500.000,00 1.872.730,00 1.627.270,00 0,00 3.500.000,00 0,00

2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.521.880,88 2.300.000,00 1.500.000,00 6.321.880,88 2.521.880,88 2.300.000,00 1.500.000,00 6.321.880,88 2.521.880,88 2.300.000,00 1.500.000,00 6.321.880,88 0,00

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00

11.521.880,88 2.300.000,00 1.500.000,00 15.321.880,88 9.894.610,88 3.927.270,00 1.500.000,00 15.321.880,88 9.894.610,88 3.927.270,00 1.500.000,00 15.321.880,88 0,00

Σημειώσεις : 

1)

2)

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

               Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ 

             Α.∆.T. /  ΑΙ 091040 Α.∆.Τ. / ΑΙ 059874

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ          
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ     

2009

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ          

Β' ΈΞΑΜΗΝΟ 2008

Σύμφωνα με την από 26.11.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τ.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 25/06/2009, αποφασίσθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων έως την 26.11.2008. Συγκεκριμένα
το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων στις 26.11.2008, ύψους € 7.127.270,00 της κατηγορίας "ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ", αποφασίσθηκε να διατεθεί ως εξής: α) ποσό € 1.627.270,00 να διατεθεί στο α' εξάμηνο του 2009, β) ποσό € 5.500.000,00 να διατεθεί
εντός του β' εξαμήνου του 2008 στην νέα κατηγορία "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ".

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Μέχρι την 31.12.2009 έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των Αντληθέντων Κεφαλαίων.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΣΗ          

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ     
2008

ΧΡΗΣΗ          
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ     

2009

ΧΡΗΣΗ          
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ     

2009
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26.11.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ          

Β' ΈΞΑΜΗΝΟ 2009

INTRAΚΑΤ

(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ  31.12.2009)

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την από 25/17.07.2008 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με την από 23.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 16.040.062,50, σύμφωνα με την πιστοποίηση του ∆.Σ. της Εταιρείας της 30.09.2008 τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 718.181,62 ανήλθαν σε € 15.321.880,88. Από την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 29.163.750 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης € 0,55 ανά μετοχή οι οποίες εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. στις 13.10.2008. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών μετά την αύξηση ανέρχεται σε 77.770.000. Ο προορισμός των
αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι 31.12.2009 έχουν όπως ακολουθούν:

ΧΡΗΣΗ          
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ     

2008

Α∆ΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆.Σ. ΤΗΣ 26.11.2008

Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15161
                ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε.ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ

              Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12371

Α.∆.T. /  Χ 516418

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων ∆ιαδικασιών επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010

Α.∆.T. /  ΑΒ 348882

Προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ

Παιανία, 27 Μαρτίου 2010

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

ΧΡΗΣΗ          
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ     

2009

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ          

A' ΈΞΑΜΗΝΟ 2009

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε σύμφωνα με την από 23.06.2008 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων
∆ιαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.
∆ιαδικασίες:
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην ανωτέρω «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά
αναφέρονται.
2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.
Ευρήματα:
α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην ανωτέρω «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά
αναφέρονται.
β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό ∆ελτίο και
τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
γ). Όπως αναφέρεται και στην υπ΄αριθμ. 2 σημείωση της εταιρείας, η τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων εγκρίθηκε από την Τ.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 25/06/2009.
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες
διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την χρήση 2009, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 29/03/2010.

 



 
 
 

 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση, μετά την 

αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως : 

α. 50% για κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την χρηματοδότηση  των ταμειακών αναγκών 

που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων των οποίων τις 

συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η Εταιρεία, όπως και εκείνων για τα οποία 

έχει αναδειχθεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  

υπογραφής τους 

β. το υπόλοιπο 50% για την συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 

θυγατρικής εταιρείας “INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”, η οποία δραστηριοποιείται 

στον τομέα του Real Estate, προκειμένου να  πραγματοποιήσει επενδύσεις: 

- στον τομέα ανάπτυξης τουριστικών κατοικιών σε πολυτελείς τουριστικούς 

προορισμούς. 

- στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων (Βoutique 

Hotels) στην Αθήνα και σε άλλους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς 

- στον τομέα ανάπτυξης σύνθετων οικιστικών και εμπορικών αστικών μονάδων. 

 

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) 

μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ 

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του 

Κανονισμού του Χ.Α., δηλ. η ανώνυμη εταιρεία INTRACOM HOLDINGS, προτίθεται να 

ανακοινώσει την πρόθεσή της σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής 

της στην Εταιρεία α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων εκ 

της αυξήσεως μετοχών και β) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της 

διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών, κατά την ημερομηνία 

συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση. 

 
ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ΄ άρθρο 13 

παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των νέων 

μετοχών καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή 

κρίνει το ίδιο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή 

διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.  

 



 
 
 
Η ανωτέρω εξουσιοδότηση να ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται, 

περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της 

χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος 

προτίμησης 

 

Παιανία, 1 Ιουνίου 2017  

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


