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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος από την Εταιρεία έγινε 

σύµφωνα µε µε το άρθρο 3 του Ν.3152/2003 και την υπ’ αριθµ. 1/304/10.6.04 εγκριτική 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά την έγκριση µερικής αλλαγής της 

χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (µε διακριτικό τίτλο 

«INTRAKAT») που αποφασίστηκε κατά την Ε.Γ.Σ. της 20.09.2001. Η εν λόγω έγκριση 

δόθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2005. 

 

Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αποτελεί συνέχεια και είναι συµπληρωµατικό των 

προηγούµενων Πληροφοριακών Σηµειωµάτων που εξέδωσε η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή «INTRAKAT») σχετικά µε τη διαφοροποίηση 

της χρήσης των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων που αποφάσισαν οι από 27.12.2002, 

23.06.2003, 22.12.2003 και  24.06.2004 Γενικές Συνελεύσεις,  σύµφωνα και µε την από 

14.02.2005 εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

 
Υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι ο κ. Βασίλειος 

Κουλοχέρης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας (19,7 Χ.Θ. Νέας οδού Παιανίας- 

Μαρκοπούλου – Παιανία 19002– τηλ. 210-6671621). 

 
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει 

γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και βεβαιώνουν 

υπεύθυνα ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα 

είναι πλήρη και αληθή. 

2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή 

παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο 

του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. 

 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναφέρονται τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα Γραφεία της Εταιρείας (19,7 Χ.Θ. Νέας οδού Παιανίας- 

Μαρκοπούλου – Παιανία 19002), υπεύθυνη κα Ιωάννα Παπαβασιλείου (τηλ. 210-6674346). 
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2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ (Ε.Γ.Σ. 
20.09.2001) 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20.09.2001 αποφάσισε την 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 715.575.000 ∆ρχ. 

 
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε τη 

∆ηµόσια Εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο 13 έως 16 Νοεµβρίου 2001, ανήλθαν σε 

∆ρχ. 7.871.325.000 (23.100.000 €), σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της 26.11.2001, 

τα οποία µετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους ∆ρχ. 602.712.218 (1.768.781 €) ανήλθαν σε 

∆ρχ. 7.268.612.782 (21.331.219 €). Εκδόθηκαν 7.000.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

των οποίων η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. άρχισε την 30.11.2001. 

 
Στην συνέχεια παρατίθεται ο προορισµός των νέων κεφαλαίων, σύµφωνα µε το 

αναφερόµενο ανωτέρω εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο: 

 
Α. Η/Μ Εξοπλισµός 
Ποσό 1.500.000.000 ∆ρχ. (4.402.053 €) προβλεπόταν να διατεθεί για αγορά Η/Μ 

εξοπλισµού και ειδικότερα για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού και οργάνων 

µετρήσεως. 

 
Β. Ακίνητα 
Ποσό 1.000.000.000 ∆ρχ. (2.934.703 €) προβλέπονταν να διατεθεί για αγορά οικοπέδου και 

ανέγερση κτηρίου συνολικού εµβαδού 3.000 τ.µ. 

 
Γ. Εξαγορά και ίδρυση επιχειρήσεων 
Ποσό 2.000.000.000 ∆ρχ. (5.869.406 €) προβλέπονταν να διατεθεί για την εξαγορά 

εργοληπτικής ΣΤ τάξεως προκειµένου η Εταιρεία να αποκτήσει πτυχίο 6ης τάξεως κατά το νέο 

υπό ψήφιση νόµο του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα µπορεί να εκτελεί 

δηµόσια έργα 2.000 έως 5.000 εκατ. δρχ. (5.869 χιλ. € έως 14.674 χιλ. €) ή σε κοινοπραξία 

µέχρι 20.000 εκατ. δρχ. (58.694 χιλ. €). 

Στο Εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο (Ε.Γ.Σ. 20/09/2001) αναφέρεται ότι  σε περίπτωση που 

η εν λόγω εξαγορά δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι 31.12.2002 τα προβλεπόµενα 

κεφάλαια θα προοριζόταν για συµµετοχή της επιχείρησης στα νέα αυτοχρηµατοδοτούµενα 

έργα (οδικά, µαρίνες, αθλητικά κέντρα, πάρκα αναψυχής). Η συµµετοχή της Εταιρείας στα 

αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η εν λόγω εξαγορά, 
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αναµένονταν να ξεκινήσουν το 2ο τρίµηνο του 2002, γιατί τότε εκτιµάται ότι θα είχε 

οριστικοποιηθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ο κατάλογος των κοινοπρακτικών σχηµάτων, τα οποία 

θα είχαν κληθεί να καταθέσουν προσφορές.  

 
∆. Συµµετοχή στην αύξηση Κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT 
Ποσό 480.000.000 ∆ρχ. (1.408.658 €) προβλέπονταν για συµµετοχή στην αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT, η οποία εδρεύει στην Ρουµανία και 

ανήκει κατά 80% στην εταιρεία.  

Στο Εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο (Ε.Γ.Σ. 20/09/2001) αναφέρεται ότι εφόσον θα υπήρχε 

υπολειπόµενο ποσό από το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, η διάθεση του θα 

προοριζόταν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, για την ολοκλήρωση του 

ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων που έχει ήδη αναλάβει καθώς και νέων έργων που 

επιδίωκε να αναλάβει η Εταιρεία εντός του 2001, όπως αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα (οδικά, 

µαρίνες, αθλητικά κέντρα, πάρκα αναψυχής).  

 
Ε. Κεφάλαιο Κίνησης 
Ποσό 2.288.612.782 ∆ρχ. (6.716.399 €) προβλέπονταν να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης της 

Εταιρείας. 

 

Ειδικότερα, τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατανέµοντο χρονικώς όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα Α: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Σε δρχ. Σε Ευρώ Σε δρχ. Σε Ευρώ Σε δρχ. Σε Ευρώ Σε δρχ. Σε Ευρώ Σε δρχ. Σε Ευρώ Σε δρχ. Σε Ευρώ Σε δρχ. Σε Ευρώ

A.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.1  Μηχανήµατα 150.000.000 440.205 300.000.000 880.411 300.000.000 880.411 200.000.000 586.941 200.000.000 586.940 1.150.000.000 3.374.908

Α.2  Όργανα Μετρήσεων 150.000.000 440.205 150.000.000 440.205

Α.3  Συστήµατα Η/Υ 

Α.3.1  Εξοπλισµός 30.000.000 88.041 60.000.000 176.082 90.000.000 264.123

Α.3.2  Εφαρµογές 4.000.000 11.739 106.000.000 311.078 110.000.000 322.817

B. ΑΚΙΝΗΤΑ 0 0

B.1 Αγορά Οικοπέδου 250.000.000 733.676 250.000.000 733.676

B.2 Ανέγερση Κτιρίου 500.000.000 1.467.351 250.000.000 733.676 750.000.000 2.201.027

Γ. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.000.000.000 5.869.406 2.000.000.000 5.869.406

∆.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 

200.000.000 586.941 200.000.000 586.941 80.000.000 234.776 480.000.000 1.408.658

Ε.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.288.612.782 6.716.399 2.288.612.782 6.716.399

4.572.612.782 13.419.261 1.166.000.000 3.421.862 550.000.000 1.614.087 500.000.000 1.467.352 200.000.000 586.941 280.000.000 821.716 7.268.612.782 21.331.219

΄Β Εξάµηνο
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                        
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ OΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΣΗ 2002

Ά Εξάµηνο ΄Β Εξάµηνο

ΧΡΗΣΗ 2003

Ά Εξάµηνο ΄Β Εξάµηνο

ΧΡΗΣΗ 2004

Ά Εξάµηνο
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3. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.12.2002 

 

Η Ε.Γ.Σ. της 27.12.2002 απεφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας 

ως κατωτέρω: 

 
1. Η/Μ Εξοπλισµός 
Κατά την χρήση 2001-2002 είχε διατεθεί ποσό 511.361 € για αγορά ηλεκτροµηχανολογικού 

(Η/Μ) εξοπλισµού. Προβλέφθηκε η διάθεση 1.000.000 € εντός του 2003 και η µείωση του 

συνολικού κονδυλίου κατά 2.890.692 €. Το ανωτέρω ποσό εξ 1.000.000 € θα διατεθεί για την 

εισαγωγή του µηχανογραφικού συστήµατος SAP µε το οποίο θα γίνεται καταγραφή και 

έλεγχος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το ποσό των 2.890.692 € δεν θα διατεθεί για 

αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, γιατί για τα έργα που ανέλαβε η Εταιρεία η διάθεση του 

απαιτούµενου εξοπλισµού γίνεται από τους υπεργολάβους. 

 
2. Ακίνητα 
Κατά την χρήση 2001-2002 δεν διατέθηκε κονδύλι για αυτή την δραστηριότητα, γιατί οι 

ιδιοκτήτες των υπό διαπραγµάτευση οικοπέδων είχαν υπερβολικές αξιώσεις. Για τον λόγο 

αυτό αυξήθηκε το προβλεφθέν κεφάλαιο κατά 765.297 €. 

 
3. Εξαγορά και ίδρυση επιχειρήσεων 
Κατά την χρήση 2001-2002 διατέθηκε κεφάλαιο 821.717 € για την εξαγορά της εργοληπτικής 

επιχείρησης "Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ". Το εργοληπτικό πτυχίο της εν λόγω εταιρείας ήταν επαρκές, σε 

συνδυασµό µε τους ικανοποιητικούς οικονοµικούς δείκτες της Εταιρείας προκειµένου να 

αποκτήσει αυτή εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης, όπως ήταν ο επιδιωκόµενος στόχος που είχε 

αναφερθεί στο εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο. 

Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκε από τον εν λόγω σκοπό ποσόν 5.047.689 € 

Στις 23.09.2002 ολοκληρώθηκε, µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. Κ2-117000/12.9.2002 απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης, η συγχώνευση της INTRAKAT και της, κατά 100% θυγατρικής της, 

Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93.  

Στη συνέχεια, η INTRAKAT επανακρίθηκε και κατατάχθηκε στην 6η τάξη του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. για όλες τις κατηγορίες έργων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2940/2001 και µε την υπ’ αριθµ. 

1863/31.01.2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
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3.1 Πληροφορίες για την «Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ». 
 

• Ίδρυση – ∆ιάρκεια 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1999 (συµβόλαιο 15.442/23.6.1999 του Συµβολαιογράφου 

Αθηνών Ανδρέα Αθανασίου Μπουγιούκου) και εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ 5532/6.7.1999 

απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, που πήρε αριθµό µητρώου 43295/01ΝΤ/Β/99/151 (ΦΕΚ 

5382/8-2-1999). 

 
Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε 50 έτη και αρχίζει από τη νόµιµη σύστασή της. 

 

 

• Σκοπός της εταιρείας είναι: 
1. Η ανάληψη και κατασκευή ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών έργων, στο εσωτερικό 

και εξωτερικό, κάθε µορφής και φύσεως, ακόµη και έργων που απαιτούν ειδικά 

πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. 

2. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδοµικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή 

αλλότρια, είτε για ίδιο λογαριασµό, είτε για λογαριασµό τρίτων, µε αντιπαροχή και 

πώληση και εκµετάλλευση αυτών. 

3. Η τεχνική και οικονοµική µελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 

4. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισµάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η 

εκµετάλλευση αυτών καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 

5. Η εκµετάλλευση κάθε µορφής λατοµείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων 

και διασκευή τους, ή παραγωγή προϊόντων τριβής µαρµάρων, ασφαλτοµίγµατος και 

σκυροδέµατος. 

6. Η άσκηση συναφούς εµπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που  

απορρέει ή συνδέεται µε τις παραπάνω δραστηριότητες, ή αντιπροσώπευση 

εµπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και η 

εκτέλεση άλλης οµοειδούς ή συναφούς επιχείρησης, για την οποία θα αποφασίσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
• Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανέρχεται στο ποσό των δρχ.120.000.000 (352.164 €), διαιρούµενο 

σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. (2,93 €) έκαστη. 

Από τη σύσταση της εταιρείας µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 

Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 
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• Μέτοχοι 
Όπως προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων και από το πρακτικό της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001, µέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής: 

 
      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                           ΑΡΙΘΜ.ΜΕΤΟΧΩΝ                         ΠΟΣΟΣΤΟ 

1)   Πίππης Χρύσανθος                                    48.000                                           40% 

2)   Ματθαίος Ευάγγελος                                  48.000                                           40% 

3)   Πίππη Μαρία                                              12.000                                           10% 

4)   Ματθαίος Σωτήριος                                    12.000                                           10% 

                                                                        120.000                                          100% 

 
 

• ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους εξής: 

 
Χρύσανθος Πίππης του Στυλ.                      Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ευάγγελος Ματθαίος του Σωτηρ.                 Αντιπρόεδρος, ∆/νων Σύµβ. & Τεχνικός ∆/ντης 

Σωτήριος Ματθαίος του Ευαγγ.                   Μέλος 

Μαρία Πίππη του Χρύσανθου                     Μέλος 

Εµµανουήλ Αθανασάκος                             Μέλος 

 
Την εταιρεία εκπροσωπούν µεµονωνµένα ο Πρόεδρος & / ή ο Αντιπρόεδρος. 

 
 

• Έδρα – Γραφεία 
Έδρα της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού, ορίσθηκε ο ∆ήµος Αλίµου 

Αττικής, τα δε γραφεία αυτής στεγάζονται στο µισθωµένο ακίνητο επί της οδού 

Μεταµορφώσεως 21. 

 

 
 
4. Συµµετοχή στην αύξηση Κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT 
Η γενικότερη αστάθεια στην Ρουµανία και ειδικότερα στον τοµέα των σχέσεων της 

ROMTELECOM/COSMOROM µε τον Ο.Τ.Ε. δεν συνηγορούσαν υπέρ της αύξησης του 

µετοχικού κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT. Γι' αυτό το ανωτέρω αντικείµενο 

περιορίστηκε κατά 908.658 € και µάλιστα η χρήση του εναποµείναντος ποσού εξ 500.000 € 

µετατοπίστηκε για το 2004. 

 

5. Κεφάλαιο Κίνησης 
Τα έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία (κυρίως τα Ολυµπιακά Έργα όπως, η κατασκευή του 

Ολυµπιακού Σταδίου Αντισφαίρισης και του Ολυµπιακού Κέντρου Κολύµβησης στο Ο.Α.Κ.Α., 
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η κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου) απαιτούν αυξηµένα κεφάλαια 

κίνησης γιατί οι πιστοποιήσεις εργασιών και οι συνακόλουθες πληρωµές του ∆ηµοσίου 

καθυστερούν σηµαντικά. Για το λόγο αυτό κατά την χρήση 2001-2002 διατέθηκαν 6.716.399 

€ και προβλέφθηκαν επιπλέον 981.742 € για την χρήση 2003. 

 

6. Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα 
Η Εταιρεία αποφάσισε την συµµετοχή της σε αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα του ενεργειακού 

τοµέα και γι' αυτό προβλέφθηκε νέο αντικείµενο µε συνολικό ποσόν επένδυσης 7.100.000 €. 

 

Η χρονική κατανοµή για την χρήση των προαναφερθέντων κονδυλίων καθώς και οι 

πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι 27.12.2002 εµφανίζεται στον κατωτέρω Πίνακα Β. 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 511.361 1.000.000 1.511.361 68.464 442.897 511.361 1.000.000

2. ΑΚΙΝΗΤΑ 2.000.000 1.700.000 3.700.000 0 3.700.000

3. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 821.717 821.717 821.717 821.717 0

4.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 

500.000 500.000 0 500.000

5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.716.399 981.742 7.698.141 1.760.822 4.955.577 6.716.399 981.742

6.
 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 2.600.000 4.500.000 7.100.000 0 7.100.000

8.049.477 6.581.742 6.700.000 21.331.219 1.829.286 6.220.191 8.049.477 13.281.742

Σηµειώσεις : 
1) Τα αδιάθετα κεφάλαια κατά την 27/12/2002 ποσό σε € 13.281.742   ήταν τοποθετηµένα, σε Χρεόγραφα REPOS και καταθέσεις Όψεως Τραπεζών.
2) Το Κεφάλαιο Κίνησης από € 6.716.399 διατέθηκε κατά € 1.760.822 για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού και κατά € 4.955.577 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
3) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις  27/12/2002, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο 

εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  Συγκεκριµένα, από  το  αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις  27/12/2002  ανέρχετο  συνολικά  σε  € 13.281.742,  εγκρίθηκε  να  
χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως:  α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία  "Η/Μ Εξοπλισµός",  β) ποσό € 3.700.000, για επενδύσεις στην κατηγορία "Ακίνητα",  γ) ποσό € 500.000, για  επενδύσεις στην 
κατηγορία "Συµµετοχή  στην  Αύξηση  Μετοχικού  Κεφαλαίου   της   INTRACOM  CONSTRUCT",  δ)  ποσό  € 981.742,  στην   κατηγορία  "Κεφάλαιο Κίνησης",  ε)  ποσό  € 7.100.000,  στην  
κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα".

ΣΥΝΟΛΟ

Α∆ΙΑΘΕΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠ. Γ.Σ. ΤΗΣ 

27/12/2002

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2002.
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ           
2001 - 2002

ΧΡΗΣΗ           
2003

ΧΡΗΣΗ           
2004 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ              

2001                     

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ              

01/01/2002-27/12/2002        

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε καταβολή µετρητών, που
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και από την 23.11.2001 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α.Α., µε ιδιωτική
τοποθέτηση & δηµόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 εώς 16 Νοεµβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000, σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της
26/11/2001 τα οποία µετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781 ανήλθαν σε € 21.331.219. Ο αριθµός των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000. Η
διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. ξεκίνησε στις 30/11/2001. Ο προορισµός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε το
ενηµερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων στις 27/12/2002 καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι 27/12/2002 έχουν όπως
ακολουθούν:

INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

 

 

Σελίδα 9/39 



INTRAKAT Τ.Γ.Σ. 27.06.2005 

4. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 23.06.2003 

 

Στο διαρεύσον εξάµηνο µετά την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 27.12.2002 µεταβλήθηκαν 

ορισµένες οικονοµικές συνθήκες οι οποίες επέβαλαν τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες εγκρίθηκαν κατά την Τ.Γ.Σ. της 23.06.2003. 

 
1. Η/Μ Εξοπλισµός 
Ουδεµία µεταβολή. 

 
2. Ακίνητα 
Οι αυξηµένες απαιτήσεις των ιδιοκτητών οικοπέδων και οι αυξηµένες τιµές πώλησης των 

ακινήτων δείχνουν µε αρκετή σαφήνεια ότι η αγορά των ακινήτων είναι υπερτιµηµένη, 

ορισµένοι δε έγκριτοι αναλυτές της διεθνούς και εγχώριας αγοράς επισηµαίνουν πιθανούς, 

επερχόµενους κινδύνους. Για τον λόγο αυτό η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, προασπίζουσα τα 

συµφέροντα της Εταιρείας πρότεινε στην Τ.Γ.Σ. την διαγραφή αυτού του κονδυλίου. 

 
3. Εξαγορά και ίδρυση επιχειρήσεων 
Ουδεµία µεταβολή. 

 
4. Συµµετοχή στην αύξηση Κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT 
Η πλήρης σχεδόν διακοπή των έργων επέκτασης του δικτύου COSMOROM στην Ρουµανία 

σε συνδυασµό µε τις µεγάλες της οικονοµικές υποχρεώσεις δείχνουν ότι δεν απαιτείται 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT για το άµεσο µέλλον. Γι' 

αυτό προτάθηκε η διαγραφή του αντίστοιχου κονδυλίου. 

 
5. Κεφάλαιο Κίνησης 
Οι αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης των έργων, όπως ήδη αναφέρθηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο 3.5, απαιτούν την επαύξηση του αντίστοιχου κονδυλίου κατά 

2.300.000 €. Οι εν λόγω αυξηµένες ανάγκες προέκυψαν γιατί τα αντίστοιχα έργα βρίσκονται 

από κατασκευαστικής πλευράς στην αιχµή τους, ενώ δεν έχουν εκλείψει τα προβλήµατα που 

προαναφέρθηκαν στην παρ. 3.5. 

 
6. Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξέτασε διάφορες προτάσεις αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων και 

προτείνει, ως συµφέρουσα, την δηµιουργία και εκµετάλλευση αιολικού πάρκου 48MW. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της επένδυσης, βάσει των οποίων κρίθηκε ότι αυτή η 

επένδυση είναι συµφέρουσα είναι τα κατωτέρω: 
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α. Ύψος επένδυσης : 50 εκ. € 

β. Κρατική επιδότηση από Γ' Κ.Π.Σ. : 15 εκ. € 

γ. Τραπεζικός δανεισµός : 15 εκ. € 

δ. Μετοχικό κεφάλαιο : 20 εκ. ε 

ε. Σύνθεση µετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση εταιρείας   

 • INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ : 51% 

 • Χρηµατοπιστωτικός οργανισµός : 44% 

 • Εταιρεία Τεχνικού Συµβούλου : 5% 

στ. Απόσβεση επένδυσης : Μέγιστο 5 χρόνια 

 

 

Κατόπιν τούτου η Εταιρεία µαζί µε την εταιρεία µε την επωνυµία «CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CINAR AE» 

σύστησαν την Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AΕTHERAS ENERGY». 

 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Παιανίας του Νοµού Αττικής.  

 

Σκοπός της συνιστώµενης ανώνυµης εταιρείας είναι: 
α. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε αιολική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια ή βιοµάζα ή νερό 

ή θαλάσσιο νερό ή γεωθερµική ενέργεια και γενικά η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία 

συντήρηση και εκµετάλλευση έργων σχετιζοµένων µε την παραγωγή ενέργειας (ενεργειακά 

έργα) είτε η παραγωγή ενέργειας σχετίζεται µε τη χρήση φυσικών πόρων είτε ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας είτε αποβλήτων. 

β. Η διαχείριση, αξιοποίηση (εργασία ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών ενέργειας από 

τα απόβλητα, επεξεργασία, συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση στερών και υγρών 

αποβλήτων, ως και η εκµετάλλευση αυτών. 

γ. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων σχετιζοµένων µε 

το περιβάλλον. 

δ. Η συµµετοχή σε επένδυση ή σε χρηµατοδότηση ενεργειακών έργων ή 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

ε. Κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα που σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την 

παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, αγορά, πώληση και γενικά εκµετάλλευση, ανακύκλωση κ.λπ. 

ενέργειας και γενικά µε τη χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων όπως φυσικού αερίου κ.λπ. 

ή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων ή αποβλήτων. 
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στ. Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς, οποιασδήποτε φύσεως του ∆ηµοσίου, Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και γενικά 

Οργανισµών, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών µε σκοπό την ανάληψη έργων, που 

έχουν σχέση άµεσα ή έµµεσα µε το σκοπό της εταιρίας. 

 
Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί: 
 
α) Να συµµετέχει σε οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή 

παρεµφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση 

προµηθευτών και να συγχωνεύεται µε άλλη Εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή 

επιχείρηση ατοµική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε 

οιαδήποτε υφιστάµενη ή συνιστώµενη εταιρεία. 

 
β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 

 
γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος. 

 
δ) Να αγοράζει µετοχές εταιριών εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που 

επιδιώκουν παρεµφερείς ή µη σκοπούς. 

 
ε) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των 

οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συµµετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του 

εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες. 

 
στ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο 

νόµισµα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα 

οποία συµµετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα 

πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εµπράγµατες. 

  
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) ετών. 

 
Το  µετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ορίζεται  σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ 

καταβλητέο ολόκληρο και διαιρείται  σε  πεντακόσιες  χιλιάδες  (500.000)  ονοµαστικές  

µετοχές,  ονοµαστικής αξίας κάθε µίας εξήντα λεπτών (0,60) ευρώ. 

 
Η Συµµετοχή της «INTRAKAT» στο ως άνω κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 95% και της 

«CINAR AE» σε ποσοστό 5%. 

 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει από την 01/01 και λήγει την  31/12 

εκάστου έτους, µε εξαίρεση την πρώτη που λήγει στις 31/12/2004. 
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Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) 

µέλη µε 5ετή θητεία. 

 
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους εξής: 

 
1) ∆ηµήτριος Γιαννικάκης του Παναγιώτη και της Ολυµπίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-12-1935, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Κοκκώνη αριθ. 8, 

κάτοχος του υπ’ αριθµόν Χ.085294/29-4-2002 δελτίου ταυτότητος του Αστυνοµικού 

Τµήµατος Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος. 

 
2) Ιωάννης Τζαβάρας του Βασιλείου και της Ιουλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα στις 4-2-1959, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός ∆ούσµανη αριθ. 25, κάτοχο του 

υπ’ αριθ. Ι.215112/24-6-1974 δελτίου ταυτότητας του Ι∆΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Έλληνας 

υπήκοος. 

 
3) Νικόλαος Καµουλάκος του Ιωάννη και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα στις 18-11-1960, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 15,  

κάτοχος του υπ’ αριθµόν Σ.247074/7-8-1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλανδρίου, 

Έλληνας υπήκοος. 

 
4) Σπυρίδων Τζιώτης του Γεωργίου – Αντωνίου και της Αρετής, ηλεκτρολόγος – µηχανικός, 

που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 23-10-1948, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, 

οδός Βλαχερνών αριθ. 68, κάτοχος του υπ’ αριθµόν Λ.044680/6-8-1979 δελτίου ταυτότητος 

του Ε΄ Παραρτήµατος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.   

 
5) Χρήστος Παπαδόπουλος  του  Γεωργίου και της Μαρίας, φυσικός, που έχει γεννηθεί στην 

Αθήνα στις 10-1-1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Τρεµπεσίνας αριθ. 23, κάτοχος του 

υπ’ αριθµόν Κ.362780/19-4-1977 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος. 

Η θητεία του είναι µέχρι το πρώτο εξάµηνο του έτους 2005. 

 
Ελεγκτική εταιρεία της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και 

ειδικότερα ορίζεται: Τακτικός ο Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, ορκωτός ελεγκτής µε αριθ. 

Μητρώου Σ.Ο.Ε. 12471, Αναπληρωµατικός ο Αλέξανδρος Τζιώρτζης του Ευθυµίου, ορκωτός 

ελεγκτής, µε αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε. 12371. 
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Στον κατωτέρω Πίνακα Γ φαίνεται η χρονική κατανοµή της χρήσης των κεφαλαίων όπως 

εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ. της 23.06.2003, καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις 

µέχρι 31.03.2003. Ενώ ο Πίνακας ∆ είναι ο "Αναµορφωµένος Πίνακας Έκθεσης ∆ιάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων". 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

 

1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 511.361 800.000 200.000 1.511.361

2. ΑΚΙΝΗΤΑ 0

3. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 821.717 821.717

4.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 

0

5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.716.399 3.281.742 9.998.141

6.
 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

500.000 8.500.000 9.000.000

8.049.477 4.581.742 8.700.000 21.331.219

Σηµειώσεις : 
1) Τα αδιάθετα κεφάλαια κατά την 31/03/2003 ποσό σε € 13.255.165   ήταν τοποθετηµένα, σε Χρεόγραφα REPOS, Προθεσµιακές Καταθέσεις και καταθέσεις Όψεως Τραπεζών.
2)

3)

4) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 23/06/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα 
στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο ων αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανέρχετο συνολικά σε 13.281.742 ευρώ, 
εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό 1.000.000 ευρώ, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός",  β) ποσό 3.281.742 ευρώ, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", γ) ποσό 
9.000.000 ευρώ, στην κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα".

INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΧΡΗΣΗ              2001 - 2002 ΧΡΗΣΗ              2003 ΧΡΗΣΗ              2004

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε καταβολή
µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των µετόχων της και από την 23.11.2001 απόφαση του
∆.Σ. του Χ.Α.Α., µε ιδιωτική τοποθέτηση & δηµόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 εώς 16 Νοεµβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000,
σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της 26/11/2001 τα οποία µετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781 ανήλθαν σε € 21.331.219. Ο αριθµός των νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000. Η διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. ξεκίνησε στις 30/11/2001. Ο προορισµός των
αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων στις
27/12/2002  έχουν όπως ακολουθούν:

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2003.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις  27/12/2002, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα 
αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  Συγκεκριµένα, από  το  αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις  27/12/2002  ανέρχετο  συνολικά  σε  € 
13.281.742,  εγκρίθηκε  να  χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως:  α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία  "Η/Μ Εξοπλισµός",  β) ποσό € 3.700.000, για επενδύσεις στην κατηγορία 
"Ακίνητα",  γ) ποσό € 500.000, για  επενδύσεις στην κατηγορία "Συµµετοχή  στην  Αύξηση  Μετοχικού  Κεφαλαίου   της   INTRACOM  CONSTRUCT",  δ)  ποσό  € 981.742,  στην   
κατηγορία  "Κεφάλαιο Κίνησης",  ε)  ποσό  € 7.100.000,  στην  κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα".

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                 ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Κεφάλαιο Κίνησης από € 6.716.399 διατέθηκε κατά € 1.760.822 για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού και κατά € 4.955.577 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
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5. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 22.12.2003 

 

Η Ε.Γ.Σ. της 22.12.2003 ενέκρινε την µερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων σε σχέση 

µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο ως εξής : 

 
1. Η/Μ Εξοπλισµός 
Το ποσό των 1.000.000 € που προορίζονταν για τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της 

Εταιρείας να διατεθεί για µηχανήµατα και µεταφορικά µέσα, hardware και software, άδειες 

χρήσης και για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και εφαρµογή του µηχανογραφικού 

συστήµατος S.A.P. (System Application Program). Ειδικότερα, το ποσό των 1.000.000 € 

καταµερίζεται σε επιµέρους κατηγορίες  για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού 

κοινού ως εξής : ποσό 396.290 € για επενδύσεις στην υποκατηγορία «Μηχανήµατα», ποσό 

64.760 € για επενδύσεις στην υποκατηγορία «Εξοπλισµός Η/Υ» και ποσό 538.950 € για 

επενδύσεις στην υποκατηγορία «Εφαρµογές Η/Υ». 

 

2.   Εξαγορά και ίδρυση επιχειρήσεων 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος, 

η INTRAKAT είναι ιδρυτικό µέλος της πρόσφατα συσταθείσης εταιρείας “AETHERAS 

ENERGY”, η οποία µεταξύ άλλων έχει σκοπό και την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και εκµετάλλευση µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε αιολική ενέργεια. Ήδη η 

εταιρεία “AETHERAS ENERGY” έχει βρει κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση αιολικού 

πάρκου και εφόσον τα αποτελέσµατα των ανεµολογικών δεδοµένων της περιοχής θα είναι 

ικανοποιητικά, τότε θα προχωρήσει σε µεγάλη επένδυση, η οποία θα απαιτήσει νέα κεφάλαια 

και έτσι θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, οπότε η INTRAKAT θα πρέπει 

να συµµετάσχει στην εν λόγω αύξηση διαθέτοντας, προς το σκοπό αυτό, το ποσό των 

9.000.000 €. 

Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε το ποσό των 9.000.000 € που προορίζονταν για 

αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα να διατεθεί για τη συµµετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο της 

“AETHERAS ENERGY”. Στην περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι η εν λόγω επένδυση δεν 

είναι επωφελής για τα συµφέροντα της Εταιρείας, το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί  για άλλο 

σκοπό (συµµετοχής σε µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα), περί του 

οποίου θα ενηµερωθεί η Γενική Συνέλευση σε προσεχή σύγκληση της. 

 

3. Κεφάλαιο Κίνησης 
Ουδεµία µεταβολή. 
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4. Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα 
Βλέπε ανωτέρω υπό 5.2 

 

Ο Πίνακας Ε που ακολουθεί είναι ο «Αναµορφωµένος Πίνακας Έκθεσης ∆ιάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων» και παρουσιάζει τη χρονική κατανοµή της χρήσης των κεφαλαίων 

όπως εγκρίθηκαν από την Ε.Γ.Σ. της 22.12.2003, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες 

επενδύσεις µέχρι 21.12.2003.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 
INTRACOM ΚΑ

1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.467.350 1.760.822 1.173.881 4.402.053 511.361 1.000.000 1.511.361 511.361 800.000 200.000 1.511.361 511.361 511.361 68.464 442.897 511.361 0

1.Α  Μηχανήµατα 196.290 200.000 396.290 162.961 162.961 233.329

1.Β.  Συστήµατα Η/Υ 

1.Β.1  Εξοπλισµός Η/Υ 64.760 64.760 64.765 64.765 -5

1.Β.2  Εφαρµογές Η/Υ 538.950 538.950 538.948 538.948 2

2. ΑΚΙΝΗΤΑ 2.201.027 733.676 2.934.703 2.000.000 1.700.000 3.700.000 0 0 0 0

3. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5.869.406 5.869.406 821.717 821.717 821.717 821.717 821.717 500.000 8.500.000 9.821.717 821.717 285.000 1.106.717 8.715.000

4.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 

586.941 586.941 234.776 1.408.658 500.000 500.000 0 0 0 0

5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.716.399 6.716.399 6.716.399 981.742 7.698.141 6.716.399 3.281.742 9.998.141 6.716.399 3.281.742 9.998.141 1.760.822 4.955.577 3.281.742 9.998.141 0

6.  ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 0 2.600.000 4.500.000 7.100.000 500.000 8.500.000 9.000.000 0 0 0

16.841.123 3.081.439 1.408.657 21.331.219 8.049.477 6.581.742 6.700.000 21.331.219 8.049.477 4.581.742 8.700.000 21.331.219 8.049.477 4.581.742 8.700.000 21.331.219 1.829.286 6.220.191 4.333.416 12.382.893 8.948.326

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε καταβολή µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και από την 
23.11.2001 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., µε ιδιωτική τοποθέτηση & δηµόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 εώς 16 Νοεµβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000, σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της 26/11/2001 τα οποία µετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781 
ανήλθαν σε € 21.331.219. Ο αριθµός των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000. Η διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ξεκίνησε στις 30/11/2001. Ο προορισµός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο, όπως 
τροποποιήθηκε µε απόφαση των Γ.Σ. των µετόχων µε ηµεροµηνία 27/12/2002, 23/06/2003 και 22/12/2003 καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι 22/12/2003 έχουν όπως ακολουθούν:

ΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ              
ΌΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ OΠΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠO ΤΗΝ Ε. Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

27/12/2002 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ OΠΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠO ΤΗΝ T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

23/06/2003

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ OΠΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠO ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ 22/12/2003

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ       
2002

ΧΡΗΣΗ        
2003

ΧΡΗΣΗ        
2004 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ      

2001-2002
ΧΡΗΣΗ      

2003
ΧΡΗΣΗ      

2004 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ      
2001-2002

ΧΡΗΣΗ      
2003

ΧΡΗΣΗ      
2004

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ    
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ   
01/01/2003-
21/12/2003      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ      
2001-2002

ΧΡΗΣΗ      
2003

ΧΡΗΣΗ      
2004 ΣΥΝΟΛΟ

Α∆ΙΑΘΕΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠ. 
Γ.Σ. ΤΗΣ 

22/12/2003

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ    
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ   

2001           

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ    
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ   

2002           

 
Σηµειώσεις: 
1. Τα αδιάθετα κεφάλαια (µέρος των οποίων κατά τη διάρκεια των περιόδων χρησιµοποιήθηκε προσωρινά για κεφάλαιο κίνησης) κατά την 21/12/2002 ποσό σε € 8.948.326 ήταν τοποθετηµένα σε Χρεόγραφα REPOS, Προθεσµιακές 

καταθέσεις και καταθέσεις Όψεως Τραπεζών. 
2. Το Κεφάλαιο Κίνησης από € 9.998.141 διατέθηκε κατά € 1.760.822 για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού και κατά € 8.237.319 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 27/12/2002, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  

Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 27/12/2002 ανήρχετο συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία “Η/Μ 
Εξοπλισµός”, β) ποσό € 3.700.000, για επενδύσεις στην κατηγορία “Ακίνητα”, γ) ποσό € 500.000 για επενδύσεις στην κατηγορία “Συµµετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT”, δ) ποσό € 981.742, 
στην κατηγορία “Κεφάλαιο Κίνησης”, ε) ποσό € 7.100.000, στην κατηγορία “Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα”. 

4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 23/6/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  
Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανήρχετο συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία “Η/Μ 
Εξοπλισµός”, β) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία “Κεφάλαιο Κίνησης”,  γ) ποσό € 9.000.000, στην κατηγορία “Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα”. Για την ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της 
χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρεία έχει εκδώσει προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σηµείωµα σύµφωνα µε την Απόφαση 64/2001 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 22/12/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  
Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανήρχετο συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία “Η/Μ 
Εξοπλισµός” το οποίο παραµένει ως έχει, καταµερίζεται σε επιµέρους υποκατηγορίες για την πληρέστερη πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού. Συγκεκριµένα ποσό € 396.290, για επενδύσεις στην υποκατηγορία “Μηχανήµατα”, 
ποσό € 64.760, για επενδύσεις στην υποκατηγορία “Εξοπλισµός Η/Υ”, και ποσό € 538.950, για επενδύσεις στην υποκατηγορία “Εφαρµογές Η/Υ” β) ποσό € 9.000.000, αντί της προβλεπόµενης κατηγορίας “Αυτοχρηµατοδοτούµενα 
Έργα” εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία “Εξαγορά – Ίδρυση Επιχειρήσεων”. Το εν λόγο ποσό αφορά την συµµετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “AΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “AETHERAS ENERGY”, γ) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία “Κεφάλαιο Κίνησης” 
παραµένει ως έχει. 
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6. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 24.06.2004 

 

Με την πάροδο εξαµήνου µετά την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 22.12.2003 µεταβλήθηκαν 

ορισµένα δεδοµένα σχετικά µε τις προγραµµατιζόµενες επενδύσεις της Εταιρείας οι οποίες 

επέβαλαν τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ. της 

24.06.2004. 

 
1. Η/Μ Εξοπλισµός 
Ουδεµία µεταβολή. Το προβλεπόµενο ποσό των 1.000.000 € αναλώθηκε πλήρως. 

 

2.   Εξαγορά και ίδρυση επιχειρήσεων 
Από το συνολικό ποσό των 9.000.000 € που προορίζονταν (σύµφωνα µε απόφαση της 

Ε.Γ.Σ. της 22.12.2003) να διατεθεί για τη συµµετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο της 

“AETHERAS ENERGY”, αναλώθηκε ποσό ύψους 285.000 € για τη συµµετοχή της Εταιρείας 

στο ιδρυτικό κεφάλαιο της “AETHERAS ENERGY” µε ποσοστό συµµετοχής 95%.  

Εντούτοις, µετά την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών δεδοµένων κρίθηκε ότι η 

επένδυση στον τοµέα της αιολικής ενέργειας δεν είναι επωφελής για την Εταιρεία και ήδη 

αξιολογούνται προτάσεις συµµετοχής της σε άλλες επενδύσεις που αφορούν ήπιες µορφές 

ενέργειας, έργα περιβάλλοντος, έργα φυσικού αερίου και οδικούς άξονες.  

Για το σκοπό αυτό αποφασίσθηκε ότι από το υπολειπόµενο ποσό των 8.715.000 €, ποσό 

6.000.000 € να διατεθεί για µία ή περισσότερες από τις εν λόγω επενδύσεις, είτε υπό τη 

µορφή συµµετοχής στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, είτε 

εξαγοράς µεριδίου ή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η 

οποία έχει αντίστοιχες δραστηριότητες (Κατηγορία Επένδυσης: Συµµετοχή στο κεφάλαιο 

κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων - Εξαγορά µεριδίου - Συµµετοχή στο µετοχικό 

κεφάλαιο εταιρείας - Ίδρυσης νέας εταιρείας).  

Περί αυτού θα ενηµερωθεί η Γενική Συνέλευση σε προσεχή σύγκληση της. Το υπόλοιπο 

ποσό των 2.715.000 € θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης (βλ. κεφάλαιο 6.3). 

 

3. Κεφάλαιο Κίνησης 
Σύµφωνα µε απόφαση της από 23.06.2003 Τ.Γ.Σ. το ποσό των 3.281.742 € που 

προβλέπονταν να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης τη χρήση 2003 αναλώθηκε πλήρως. 

Η Τ.Γ.Σ. της 24.06.2004 αποφάσισε την περαιτέρω επαύξηση του αντίστοιχου κονδυλίου 

κατά 2.715.000 €. 
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Ο Πίνακας ΣΤ που ακολουθεί είναι ο «Αναµορφωµένος Πίνακας Έκθεσης ∆ιάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων» και παρουσιάζει τη χρονική κατανοµή της χρήσης των κεφαλαίων 

όπως εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ. της 24.06.2004, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες 

επενδύσεις µέχρι 24.06.2004.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 

1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 511.361 511.361 511.361 511.361 68.464 442.897 511.361 0

1.Α  Μηχανήµατα 196.290 200.000 396.290 196.290 200.000 396.290 162.961 233.329 396.290 0

1.Β.  Συστήµατα Η/Υ 

1.Β.1  Εξοπλισµός Η/Υ 64.760 64.760 64.760 64.760 64.760 0 64.760 0

1.Β.2  Εφαρµογές Η/Υ 538.950 538.950 538.950 538.950 538.950 0 538.950 0

2. ΑΚΙΝΗΤΑ 0 0 0 0

3. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 821.717 500.000 8.500.000 9.821.717 821.717 285.000 1.106.717 821.717 285.000 1.106.717 0

4.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 

0 0 0 0

5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.716.399 3.281.742 9.998.141 6.716.399 3.281.742 12.713.141 1.760.822 4.955.577 3.281.742 9.998.141

6.
 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 0 0 0 0

7.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ι∆ΡΥΣΗ 
ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

0 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000

8.049.477 4.581.742 8.700.000 21.331.219 8.049.477 4.366.742 2.915.000 21.331.219 1.829.286 6.220.191 4.333.413 233.329 12.616.219 8.715.000

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ      

01/01/2004 - 
24/06/2004          

ΣΥΝΟΛΟ

Α∆ΙΑΘΕΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠ. T.Γ.Σ. 
ΤΗΣ 24/06/2004

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ      

2001               

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ      

2002               

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ      

2003               
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗ            

2001 - 2002
ΧΡΗΣΗ            

2003
ΧΡΗΣΗ            

2004
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                 

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΗ            

2001 - 2002
ΧΡΗΣΗ            

2003
ΧΡΗΣΗ            

2004

ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε καταβολή µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της και από την 23.11.2001 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., µε ιδιωτική τοποθέτηση & δηµόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 εώς 16 Νοεµβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000, σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της 26/11/2001 τα οποία µετά
την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781 ανήλθαν σε € 21.331.219. Ο αριθµός των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000. Η διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ξεκίνησε στις 30/11/2001. Ο προορισµός των αντληθέντων
κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση των Γ.Σ. των µετόχων µε ηµεροµηνία 27/12/2002, 23/06/2003, 22/12/2003 και 24/06/2004 καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι 24/06/2004 έχουν όπως
ακολουθούν:

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2002 T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2003 ΚΑΙ Ε.Γ.Σ. 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2003

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ OΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠO ΤΗΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/06/2004
∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

2.715.000 2.715.000
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Σηµειώσεις : 
1)
2) Το Κεφάλαιο Κίνησης από € 9.998.141 διατέθηκε κατά € 1.760.822 για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού και κατά € 8.237.319 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
3)

4)

5)

6)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 22/12/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των
αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός" το οποίο παραµένει ώς έχει, καταµερίζεται σε επιµέρους υποκατηγορίες για την
πληρέστερη πληροφόρηση του Επενδυτικού κοινού. Συγκεκριµένα ποσό € 396.290, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Μηχανήµατα", ποσό € 64.760, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εξοπλισµός Η/Υ", και ποσό € 538.950, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εφαρµογές Η/Υ"
β) ποσό € 9.000.000, αντί της προβλεποµένης κατηγορίας "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα" εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία "Εξαγορά-Ίδρυση Επιχειρήσεων".Το εν λόγο ποσό αφορά την συµµετοχή της εταιρείας στο κεφάλαιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία "ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "AETHERAS ENERGY" γ) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης" παραµένει
ώς έχει.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 24/06/2004, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων
κεφαλαίων, το οποίο στις 24/06/2004 ανερχόταν συνολικά σε € 8.715.000, λόγω µεταβολής των δεδοµένων και επειδή η επένδυση στο τοµέα της Αιολικής ενέργειας δεν κρίνεται επωφελής για την εταιρία, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 2.715.000 εγκρίθηκε
να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης".β) ποσό € 6.000.000, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία " ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ".

Τα αδιάθετα κεφάλαια (µέρος των οποίων κατά την διάρκεια των περιόδων χρησιµοποιήθηκε προσωρινά για κεφάλαιο κίνησης) κατά την 31/03/2004 ποσού € 8.715.000   ήταν τοποθετηµένα, σε Χρεόγραφα REPOS, Προθεσµιακές Καταθέσεις και καταθέσεις Όψεως Τραπεζών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 27/12/2002, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των
αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 27/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός", β) ποσό € 3.700.000, για επενδύσεις στην κατηγορία "Ακίνητα", γ) ποσό €
500.000, για  επενδύσεις στην κατηγορία "Συµµετοχή  στην  Αύξηση  Μετοχικού  Κεφαλαίου   της   INTRACOM  CONSTRUCT",  δ)  ποσό  € 981.742,  στην   κατηγορία  "Κεφάλαιο Κίνησης",  ε)  ποσό  € 7.100.000,  στην  κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα".

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 23/06/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µετά την µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που
αποφάσισε η Ε.Γ.Σ. των µετόχων της 27/12/2002. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ
Εξοπλισµός", β) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", γ) ποσό € 9.000.000, στην κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα". Για την ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδόσει προς
διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σηµείωµα σύµφωνα µε την Απόφαση 64/2001 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών .
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7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 24.06.2004 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ E.Γ.Σ. ΤΗΣ 14.02.2005 

Η Ε.Γ.Σ. της 14.02.2005 ενέκρινε την διάθεση των κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 

24.06.2004 απόφαση (12ο θέµα) της Τ.Γ.Σ. των µετόχων και αποφάσισε την παράταση του 

χρονοδιαγράµµατος χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ως εξής: 

 

1. Κεφάλαιο Κίνησης 
Ουδεµία µεταβολή. Το προβλεπόµενο ποσό € 2.715.000 αναλώθηκε πλήρως. 

 
2. Συµµετοχή στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων-

Εξαγορά µεριδίου-Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας- Ίδρυση νέας 
εταιρείας 

 

Στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας και προκειµένου να αναπτυχθούν και επεκταθούν 

περαιτέρω οι δραστηριότητες αυτής, κρίθηκε σκόπιµη : 

η ίδρυση, εντός του 2004, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης στη Ρουµανία µε την 

επωνυµία «Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε.» («Technical Construct Intrakat S.R.L.») 

σύµφωνα και µε την από 06.12.2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας. 

 

 

και  

η ίδρυση, εντός του 2005, εργοληπτικής ανώνυµης εταιρείας για την απόκτηση πτυχίου 

3ης ΜΕΕΠ στην Ελλάδα µε την επωνυµία «EUROKAT Α.Τ.Ε.»,  

οι οποίες θα εξυπηρετούν τα συµφέροντα και τους σκοπούς της INTRAΚΑΤ και αναµένεται 

να αποτελέσουν συµφέρουσες επενδύσεις γι' αυτήν.  

 

Για την συµµετοχή της INTRAKAT στην ίδρυση της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης στην 

Ρουµανία και στην ίδρυση εργοληπτικής εταιρείας στην Ελλάδα εγκρίθηκε η διάθεση 

συνολικά € 2.350.000 από τα αδιάθετα στην κατηγορία επένδυσης «Συµµετοχή στο 

Κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων – Εξαγορά µεριδίου – Συµµετοχή 

στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας – Ίδρυση νέας εταιρείας» κεφάλαια, σύµφωνα µε την από 

24.06.2004 απόφαση (12 θέµα) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  

 

Συγκεκριµένα, η διάθεση του ως άνω ποσού των € 2.350.000 έχει ως εξής :  
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€ 1.940.000 για τη συµµετοχή στην εταιρεία «Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε» 

(συµµετοχή 97% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε € 

2.000.000),  

 

 € 410.000 για τη συµµετοχή στην υπό ίδρυση εταιρεία «EUROKAT Α.Τ.Ε.» (συµµετοχή 

82% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε € 500.000).  

 

Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των € 3.650.000 από τα αντληθέντα κεφάλαια, αποφασίσθηκε 

να παραµείνει για επενδύσεις, είτε υπό τη µορφή συµµετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο 

κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, είτε εξαγοράς µεριδίου ή συµµετοχής αυτής 

στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει αντίστοιχες 

δραστηριότητες, έως την 31.12.2005, σύµφωνα και µε την από 20.12.2004 απόφαση του 

∆.Σ. της Εταιρείας περί παράτασης του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης των αντληθέντων 

κεφαλαίων. 

 

2.1 Πληροφορίες για την εταιρεία «Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε.» 
 

• Ίδρυση – ∆ιάρκεια 
Η INTRAKAT, από κοινού µε τον κ. Μάριο Γ. Λιβιεράτο,  προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης στο Βουκουρέστι Ρουµανίας µε την επωνυµία "Τεχνικές 
Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε." (“Technical Construct Intrakat S.R.L.”).  
Η ίδρυση της εταιρείας "Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε." εγκρίθηκε µε την 21319/21-12-

2004 απόφασή του Μητρώου Εµπορίου του ∆ικαστηρίου της Ρουµανίας . 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε απεριόριστη. 
 

• Σκοπός της ιδρυθείσας εταιρείας "Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε." είναι: 
(α) H µελέτη εφαρµογής, ο σχεδιασµός και η εκτέλεση εντός και εκτός χώρας κάθε φύσεως 

τεχνικών έργων, επιτρεπτά από το Ρουµανικό Νόµο, του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, 

Οργανισµών και Ιδιωτών, ειδικότερα δε Τεχνικών Έργων που αφορούν σε µεµονωµένα ή 

ολοκληρωµένα Έργα καθ’ οιονδήποτε συνδυασµό των Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων, 

Συστηµάτων και ∆ικτύων Πληροφορικής, πάσης φύσεως Βιοµηχανικών και Ενεργειακών 

Έργων, Ηλεκτρολογικών, Ηλεκτρονικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Έργα Φυσικού 

Αερίου καθώς και Κτιριακές Εγκαταστάσεις, χωµατουργικά και λοιπά έργα αρµοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού. 

(β) H επίβλεψη εκτέλεσης των παραπάνω έργων εντός και εκτός χώρας.  

(γ) Η εµπορία και µεταφορά κάθε φύσεως υλικών που σχετίζονται µε τα παραπάνω έργα 

εντός και εκτός χώρας, όλες τις συναφείς των ανωτέρω εργασίες, επιτρεπτές από το 

Ρουµανικό Νόµο καθώς και 
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(δ) η αγορά και µίσθωση ακινήτων, χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχανολογικού 

εξοπλισµού και η αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας 

της εταιρείας ή τρίτων, οι δε ως άνω δραστηριότητες θα είναι σύµφωνες και 

προσαρµοσµένες µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα Κωδικοποίηση του Ρουµανικού 

Νόµου.  

 

Μετάφραση από εγκριτική απόφαση Υπουργού ∆ικαιοσύνης Ρουµανίας 
Κύριος επιχειρηµατικός τοµέας: CAEN κωδ. 452 – Κατασκευή κτιρίων ή τµηµάτων 

επ’αυτών: Πολιτικού µηχανικού 

Κύρια δραστηριότητα: CAEN κωδ. 4521 – Κατασκευή κτιρίων και έργων πολιτικού 

µηχανικού 

Λοιπά πεδία δραστηριότητας: Σύµφωνα µε το άρθρο 7.3 του καταστατικού. 

 

• Mετοχικό Kεφάλαιο:  
Το µετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται στο ποσό των ROL 78.810.000.000 (€ 2.000.000), 

διαιρούµενο σε 788.100 µετοχές, αξίας η κάθε µία ROL 100.000 (€ 2,54) ευρώ. 

 

• Εταίροι: 
(α) INTRAKAT συµµετέχει στο κεφάλαιο µε ROL 76.445.700.000 (€1.940.000) που 

αντιστοιχούν σε 764.457 µετοχές, και ποσοστό συµµετοχής σε κέρδη και ζηµιές 97%. 

(β) Μάριος Λιβιεράτος, συµµετέχει στο κεφάλαιο µε ROL 2.364.300.000 (€ 60.000) που 

αντιστοιχούν σε 23.643 µετοχές και ποσοστό συµµετοχής σε κέρδη και ζηµιές 3% και  

 

• ∆ιευθυντής 
∆ιευθυντής της εταιρείας ορίστηκε ο Πέτρος Κ. Σουρέτης. 

 

• Έδρα – Γραφεία 
Έδρα της εταιρείας είναι το Βουκουρέστι Ρουµανίας (Romania, Bucharest, District 2, 17th 

Fabrica de Glucoza street) 

 

• Στόχοι-προοπτικές 
Η στρατηγική απόφαση της INTRAKAT να προβεί στην ίδρυση της νέας εταιρείας βασίζεται 

στο γεγονός ότι η Ρουµανία αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αγορές των Βαλκανίων, 

δεδοµένης της αναδιάρθρωσης και συνεχούς βελτίωσης του οικονοµικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος της χώρας και της επικείµενης ένταξης της χώρας στην Ε.Ε.  

Η INTRAKAT δραστηριοποιείται στην κατασκευαστική αγορά της Ρουµανίας από το 2000 και 

µε την ίδρυση της νέας εταιρείας αποσκοπεί στην δυναµικότερη παρουσία της και στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων της.  
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Η "Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε." έχει άδεια γενικού αναδόχου (general constructor) 

και σκοπός της εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Έργα µε την 

ανάληψη turn-key-projects. 

 

Όσον αφορά στα ∆ηµόσια Έργα στην Ρουµανία αυτά παρουσιάζουν σηµαντική ανάπτυξη, 

λόγω και της χρηµατοδότησης έργων υποδοµής από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των 

European Funds (FARE, SATARD, ISPA) ενόψει της εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι κύριες κατηγορίες έργων υποδοµής στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η εταιρεία 

είναι:  

Επέκταση οδικού δικτύου  

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή γεφυρών 

Κατασκευή δηµοσίων κτιρίων 

Περιβαλλοντικά έργα (ύδρευση, άρδευση, βιολογικοί καθαρισµοί) 

 

Όσον αφορά στα Ιδιωτικά Έργα, αυτά παρουσιάζουν επίσης σηµαντική ανάπτυξη, λόγω των 

ταχέων ρυθµών ανόδου της Ρουµανικής οικονοµίας και των δηµοσίων επενδύσεων που 

πραγµατοποιούνται σήµερα στη χώρα. Οι κύριες κατηγορίες ιδιωτικών έργων στις οποίες θα 

δραστηριοποιηθεί η "Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε." είναι: 

Βιοµηχανικά κτίρια (αποθηκευτικοί χώροι, παραγωγικές εγκαταστάσεις, γραφεία) 

Οικιστικά 

Εµπορικά Κτίρια 

Τέλος, η εταιρεία εκµεταλλευόµενη την ισχυρή κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη ραγδαία 

ανάπτυξη της αξίας της γης στη Ρουµανία, σκοπεύει στην επένδυση, ανάπτυξη και 

εκµετάλλευση ακίνητων (real estate development) µε έµφαση στους τοµείς των οικιστικών, 

βιοµηχανικών και εµπορικών projects. 

 

Η εταιρεία αναµένει επίτευξη κύκλου εργασιών άνω των € 5.000.000 για την πρώτη εταιρική  

χρήση και σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. 

 

• ∆ιάθεση του Ιδρυτικού Κεφαλαίου της εταιρείας 
Η εταιρεία επιδιώκοντας να εκµεταλλευθεί τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας στη Ρουµανία προέβη σε άµεση επένδυση των κεφαλαίων 

της ως εξής: 

€ 1.415.000 σε αγορά δύο οικοπέδων εντός σχεδίου πόλης εκτάσεως 38.000 τ.µ. και 

34.000 τ.µ. αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, η εταιρεία προέβη στην αγορά οικοπέδου έκτασης 

38.000 τ.µ., εντός του οποίου υπάρχει κτίριο 263 τ.µ.. Τµήµα του εν λόγω οικοπέδου 

(µαζί µε το υφιστάµενο ακίνητο) θα χρησιµοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων – 

εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο θα χρησιµοποιηθεί για ανάπτυξη - 
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αξιοποίηση. Το δεύτερο οικόπεδο συνολικής έκτασης 34.000 τ.µ. θα χρησιµοποιηθεί 

αποκλειστικά για ανάπτυξη - αξιοποίηση. 

€ 340.000 σε αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, ήτοι µεταφορικά µέσα, οικοδοµικούς 

γερανούς, σταθµούς µπετόν, οδοστρωτήρες κ.α. 

 

 € 245.000 σε αρχικό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. 

 

Σηµειώνεται, ότι η εταιρεία απασχολεί σήµερα 60 άτοµα προσωπικό (10 άτοµα διοικητικό και 

50 άτοµα µηχανικούς – εργατοτεχνίτες). 

 

 

2.2 Πληροφορίες για την «EUROKAT Α.Τ.Ε.» 
 

• Ίδρυση – ∆ιάρκεια 
Η INTRAKAT, από κοινού µε τους κ.κ. Πέτρο Σουρέτη, Μιχάλη Ματτέ και ∆ηµήτρη Παππά θα 

ιδρύσουν, εντός του 2005, εργοληπτική ανώνυµη εταιρεία για την απόκτηση πτυχίου 3ης 

τάξης του ΜΕΕΠ µε την επωνυµία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

διακριτικό τίτλο «EUROKAT». 

Η διάρκεια της εταιρείας θα καθοριστεί από το καταστατικό της. 

 

• Σκοπός της εταιρείας θα είναι: 
(α) Η µελέτη εφαρµογής, ο σχεδιασµός και η εκτέλεση στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή κάθε 

φύσεως τεχνικών έργων του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Οργανισµών και Ιδιωτών, ειδικότερα δε Τεχνικών Έργων που αφορούν σε µεµονωµένα ή 

ολοκληρωµένα Έργα, καθ΄ οιονδήποτε συνδυασµό των κατωτέρω: 

    (1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις 

    (2) Βιοµηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως 

    (3) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

    (4) Ηλεκτρονικές Εγκαταστάσεις 

    (5) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

    (6) Έργα Φυσικού Αερίου 

    (7) Κτιριακές Εγκαταστάσεις, χωµατουργικά έργα και λοιπά αρµοδιότητες πολιτικού 

µηχανικού 

    (8) Αθλητικά Έργα 

    (9) Λιµενικά Έργα 

    (10) Έργα Οδοποιίας 

    (11) Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 

    (12) ∆ιαχείριση φυσικών πόρων και περιβάλλοντος 

    (13) Έργα πρασίνου 

 

Σελίδα 28/39 



INTRAKAT Τ.Γ.Σ. 27.06.2005 

(β) H επίβλεψη εκτέλεσης των αναφερόµενων στην ανωτέρω παράγραφο (α) Έργων στην 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

(γ) Η εµπορία και µεταφορά κάθε φύσεως υλικών σχετιζόµενων µε τα αναφερόµενα στην 

ανωτέρω παράγραφο (α) Έργα στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. 

(δ) Η αγορά πώληση και ενοικίαση οικοπέδων και ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων 

επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. 

(ε) Η δηµιουργία και εγκατάσταση συγκροτηµάτων παραγωγής µπετόν, ασφαλτικών και 

λατοµείων αδρανών για εµπορία, µεταφορά και ίδια χρήση. 

(στ) Η κατασκευή εγκαταστάσεων Τουριστικών ή Τουριστικού ενδιαφέροντος. 

(ζ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες 

     Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία θα µπορεί: 

(α) να συµµετέχει σε οποιασδήποτε µορφή επιχείρηση, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή 

παρεµφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προµηθευτών 

και να συγχωνεύεται µε άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατοµική ή 

εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε οιαδήποτε υφιστάµενη ή 

συνιστώµενη εταιρεία. 

(β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε 

οποιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 

(γ) να συµµετέχει ή συνεργάζεται δι’ ιδίων κεφαλαίων, µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες 

οιασδήποτε νοµικής µορφής, υφιστάµενες ή που θα ιδρυθούν, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, 

που έχουν τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς. 

(δ) να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών πρόσωπων µετά των 

οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συµµετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του 

εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή και εµπράγµατες. 

(ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε Ευρώ ή ξένο 

νόµισµα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα 

οποία συµµετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, 

παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή και εµπράγµατες. 

 

Η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για την εγγραφή της στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε σκοπό την απόκτηση πτυχίου 3ης τάξης. 

 

• Mετοχικό Kεφάλαιο:  
Το ιδρυτικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 500.000 

διαιρούµενο σε 500.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη.  
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• Μέτοχοι: 
Το ιδρυτικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αναληφθεί και θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

 
ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ 410.000 82% 

Πέτρος Κ. Σουρέτης 40.000 8% 

Μιχάλης Ν. Ματτες 40.000 8% 

∆ηµήτρης Α. Παππάς 10.000 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 500.000 100% 

 

• ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποτελείται από τους εξής: 

Π. Σουρέτης 

Μ. Μάττες  

∆. Παππάς 

Ν. Καπλανίδης  

Β. Κουλοχέρης 

 

• Έδρα – Γραφεία 
Η Έδρα της εταιρείας θα ορισθεί από το καταστατικό της και θα είναι στην Παιανία Αττικής. 

 

Στόχοι-προοπτικές 
Στόχος της υπό ίδρυση εταιρείας «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  είναι: 

Η εξειδίκευση και διείσδυση σε συγκεκριµένους τοµείς της αγοράς, όπως έργα 

περιβάλλοντος, εξειδικευµένα  Η/Μ, έργα πρασίνου και υποδοµών (οδοποιίας, 

υδραυλικών). 

 

 

 

 

Η ανάληψη έργων µικρότερου προϋπολογισµού και µε µικρότερο ανταγωνισµό από αυτά 

που αναλαµβάνει η INTRAKAT, ανάλογου της δυνατότητας του πτυχίου της υπό ίδρυση 

εταιρείας. Το πτυχίο 3ης τάξης ΜΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να συµµετέχει σε 

δηµόσια έργα προϋπολογισµού από € 500.000 (και από € 250.000 € εντός νοµού έδρας 

και γειτονικού νοµού εντός έδρας) έως € 3.750.000. Σηµειώνεται, ότι η INTRAKAT, ως 

κάτοχος πτυχίου 6ης τάξης ΜΕΕΠ, έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε δηµόσια έργα 

από € 10.500.000 (και από € 5.250.000 εντός νοµού έδρας και γειτονικού νοµού) έως € 

44.000.000. 

Η συνεργασία και συµπληρωµατική ενέργεια προς τα αντικείµενα της INTRAKAT. 

Η κατασκευή έργων που θα ανατίθενται υπεργολαβικά από την INTRAKAT. 

 

Η «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µέσω της δραστηριοποίησης σε έργα 

υποδοµής στον ιδιωτικό τοµέα και την πιο ενεργή εµπλοκή της σε έργα τοπικής 
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αυτοδιοίκησης στοχεύει στη διαµόρφωση ετήσιου κύκλου εργασιών ύψους € 3.000.000 εντός 

της πρώτης διετίας από την έναρξη δραστηριότητας και € 5.000.000 µετά την ολοκλήρωση 

πέντε χρόνων λειτουργίας, µε ικανοποιητικά περιθώρια κερδοφορίας (της τάξης του 15% σε 

επίπεδο κερδών προ φόρων). 

 
 
 
Ο Πίνακας Ζ που ακολουθεί είναι ο «Αναµορφωµένος Πίνακας Έκθεσης ∆ιάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων» και παρουσιάζει τη χρονική κατανοµή της χρήσης των κεφαλαίων 

όπως εγκρίθηκαν από την Ε.Γ.Σ. της 14.02.2005, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες 

επενδύσεις µέχρι 31.12.2004.  
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1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 511.361 511.361 511.361 511.361 68.464 442.897 511.361 0

1.Α  Μηχανήµατα 196.290 200.000 396.290 196.290 200.000 396.290 162.961 233.329 396.290 0

1.Β.  Συστήµατα Η/Υ 

1.Β.1  Εξοπλισµός Η/Υ 64.760 64.760 64.760 64.760 64.760 64.760 0

1.Β.2  Εφαρµογές Η/Υ 538.950 538.950 538.950 538.950 538.950 538.950 0

2. ΑΚΙΝΗΤΑ 0 0 0 0

3. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 821.717 285.000 1.106.717 821.717 285.000 1.106.717 821.717 285.000 1.106.717 0

4.
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 

0 0 0 0

5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.716.399 3.281.742 2.715.000 12.713.141 6.716.399 3.281.742 2.715.000 12.713.141 1.760.822 4.955.577 3.281.742 1.000.000 1.715.000 12.713.141 0

6.
 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

0 0 0 0

7.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-
Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

6.000.000 6.000.000 1.940.000 4.060.000 6.000.000 1.940.000 1.940.000 4.060.000

8.049.477 4.366.742 8.915.000 21.331.219 8.049.477 4.366.742 4.855.000 4.060.000 21.331.219 1.829.286 6.220.191 4.333.413 233.329 0 1.000.000 3.655.000 17.271.219 4.060.000

INTRAKAT

ΧΡΗΣΗ       
2005

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ OΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 
ΑΠO ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠO 20/12/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/02/2005

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε καταβολή µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και από την 23.11.2001
απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., µε ιδιωτική τοποθέτηση & δηµόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 εώς 16 Νοεµβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000, σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της 26/11/2001 τα οποία µετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781 ανήλθαν σε € 21.331.219.
Ο αριθµός των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000. Η διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ξεκίνησε στις 30/11/2001. Ο προορισµός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση των
Γ.Σ. των µετόχων µε ηµεροµηνία 27/12/2002, 23/06/2003, 22/12/2003, 24/06/2004 και 14/02/2005 καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι 31/12/2004 έχουν όπως ακολουθούν:

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2002, T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ 23/06/2003, Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2003, 

ΚΑΙ T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/06/2004

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

01/10/2004 - 
31/12/2004        

Α∆ΙΑΘΕΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠ. 
E.Γ.Σ. ΤΗΣ 
14/02/2005

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                               
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΣΗ       
2003

ΧΡΗΣΗ       
2004

ΧΡΗΣΗ       
2001 - 2002

ΧΡΗΣΗ       
2003

ΧΡΗΣΗ       
2004 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

01/01/2004 - 
31/03/2004        

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

01/04/2004 - 
30/06/2004        

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

01/07/2004 - 
30/09/2004        

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

2001             

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

2002             

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    

2003             

ΧΡΗΣΗ       
2001 - 2002
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Σηµειώσεις : 
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7) Σύµφωνα µε την από 20/12/2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 14/02/2005, ενέκρινε την παράταση του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003 και 24.6.2004 Γενικές Συνελεύσεις. 

Τα αδιάθετα κεφάλαια (µέρος των οποίων κατά την διάρκεια των περιόδων χρησιµοποιήθηκε προσωρινά για κεφάλαιο κίνησης) κατά την 31/12/2004 ποσού € 4.060.000   ήταν τοποθετηµένα, σε Χρεόγραφα REPOS, Προθεσµιακές Καταθέσεις και καταθέσεις Όψεως Τραπεζών.
Το Κεφάλαιο Κίνησης από € 12.713.141 διατέθηκε κατά € 1.760.822 για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού και κατά € 10.952.319 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 27/12/2002, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις
27/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός", β) ποσό € 3.700.000, για επενδύσεις στην κατηγορία "Ακίνητα", γ) ποσό € 500.000, για επενδύσεις στην κατηγορία "Συµµετοχή στην Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου   της   INTRACOM  CONSTRUCT",  δ)  ποσό  € 981.742,  στην   κατηγορία  "Κεφάλαιο Κίνησης",  ε)  ποσό  € 7.100.000,  στην  κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα".
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 23/06/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µετά την µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αποφάσισε η Ε.Γ.Σ. των µετόχων της
27/12/2002. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός", β) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", γ) 
ποσό € 9.000.000, στην κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα". Για την ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδόσει προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σηµείωµα σύµφωνα µε την Απόφαση 64/2001 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών .

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 22/12/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις
31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός" το οποίο παραµένει ώς έχει, καταµερίζεται σε επιµέρους υποκατηγορίες για την πληρέστερη πληροφόρηση του Επενδυτικού κοινού. Συγκεκριµένα ποσό €
396.290, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Μηχανήµατα", ποσό € 64.760, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εξοπλισµός Η/Υ", και ποσό € 538.950, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εφαρµογές Η/Υ" β) ποσό € 9.000.000, αντί της προβλεποµένης κατηγορίας "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα" εγκρίθηκε να
χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία "Εξαγορά-Ίδρυση Επιχειρήσεων".Το εν λόγο ποσό αφορά την συµµετοχή της εταιρείας στο κεφάλαιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "AETHERAS ENERGY",  γ) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης" παραµένει ώς έχει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 24/06/2004, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις
24/06/2004 ανερχόταν συνολικά σε € 8.715.000, λόγω µεταβολής των δεδοµένων και επειδή η επένδυση στο τοµέα της Αιολικής ενέργειας δεν κρίνεται επωφελής για την εταιρία, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 2.715.000 εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης".β) 
ποσό € 6.000.000, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία " ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ". Για την ενηµέρωση του
Επενδυτικού Κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδόσει  προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σηµείωµα σύµφωνα µε την Απόφαση 64/2001 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών .
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8. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 27.06.2005 

Με την πάροδο τετραµήνου µετά την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 14.02.2005, η οποία ενέκρινε 

την διάθεση των κεφαλαίων σύµφωνα µε την από 24.06.2004 απόφαση της Τ.Γ.Σ. και 

αποφάσισε την παράταση του χρονοδιαγράµµατος χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, 

µεταβλήθηκαν ορισµένες οικονοµικές συνθήκες οι οποίες επέβαλαν διαφοροποιήσεις στη 

χρήση κεφαλαίων. 

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφάσισε όπως το 

αδιάθετο υπόλοιπο των κεφάλαιων ύψους € 3.650.000 να διατεθεί έως την 31.12.2006 ως 

εξής:  

 

1. 

2. 

 

Κεφάλαιο Κίνησης 
Το ποσό το οποίο προβλέπονταν για Κεφάλαιο Κίνησης σύµφωνα µε τις αποφάσεις των 

προηγούµενων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας αναλώθηκε πλήρως. 

Εντούτοις, τα έργα που ανέλαβε και ολοκλήρωσε η Εταιρεία κατά την τελευταία τριετία 

(κυρίως τα Ολυµπιακά Έργα όπως, η κατασκευή του Ολυµπιακού Σταδίου Αντισφαίρισης και 

του Ολυµπιακού Κέντρου Κολύµβησης στο Ο.Α.Κ.Α., η κατασκευή του Πανθεσσαλικού 

Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου) απαίτησαν αυξηµένα κεφάλαια κίνησης, µέρος των οποίων ακόµα 

δεν έχει ανακτήσει η Εταιρεία, καθώς οι πληρωµές του ∆ηµοσίου καθυστερούν σηµαντικά. 

Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε επιπλέον ποσό € 2.000.000 να διατεθεί µέχρι την 31.12.2006 

για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, προκειµένου να καλυφθούν αφενός µεν υφιστάµενες ή 

µέλλουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας από τη συµµετοχή της σε κοινοπραξίες, αφετέρου δε 

να καλυφθούν τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων της. 

 

Συµµετοχή στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων-
Εξαγορά µεριδίου-Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας- Ίδρυση νέας 
εταιρείας 

 

Σύµφωνα µε τις από 24.06.2004 και 14.02.2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 

µετόχων της Εταιρείας προβλέφθηκε και πραγµατοποιήθηκε η διάθεση των κεφαλαίων στην 

εν λόγω κατηγορία ως εξής :  

 

Ποσό € 1.940.000 διατέθηκε για τη συµµετοχή στην ίδρυση της εταιρείας «Technical 

Construct Intrakat S.R.L» η οποία στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε «INTRAKAT 
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ROMANIA S.R.L.» (συµµετοχή 97% στο µετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανήλθε σε € 

2.000.000),  

Ποσό € 410.000 διατέθηκε για τη συµµετοχή στην ίδρυση της εταιρείας «EUROKAT 

Α.Τ.Ε.» (συµµετοχή 82% στο µετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανήλθε σε € 500.000).  

 

 Το υπόλοιπο ύψους € 3.650.000 αποφασίσθηκε να παραµείνει για επενδύσεις, είτε υπό 

τη µορφή συµµετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο κοινοπραξίας 

αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, είτε εξαγοράς µεριδίου ή συµµετοχής αυτής στο 

µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει αντίστοιχες 

δραστηριότητες, έως την 31.12.2005. 

 

Σύµφωνα µε την από 27.06.2005 Τ.Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε το ως 

άνω αδιάθετο ποσό ύψους € 3.650.000 να µειωθεί κατά € 2.000.000, ποσό το οποίο όπως 

προαναφέρθηκε θα διατεθεί για Κεφάλαιο Κίνησης και το υπόλοιπο ύψους € 1.650.000 να 

παραµείνει για επενδύσεις έως την 31.12.2006, είτε υπό µορφή συµµετοχής της Εταιρείας 

στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, είτε εξαγοράς µεριδίου ή 

συµµετοχής αυτής στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει 

αντίστοιχες δραστηριότητες. 

 
 
Ο Πίνακας Η που ακολουθεί είναι ο «Αναµορφωµένος Πίνακας Έκθεσης ∆ιάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων» και παρουσιάζει τη χρονική κατανοµή της χρήσης των κεφαλαίων 

όπως εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ. της 27.06.2005, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες 

επενδύσεις µέχρι 27.06.2005.  
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1.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 511.361 511.361 511.361 511.361 68.464 442.897 511.361 0

1.Α  Μηχανήµατα 196.290 200.000 396.290 196.290 200.000 396.290 162.961 233.329 396.290 0

1.Β.  Συστήµατα Η/Υ 

1.Β.1  Εξοπλισµός Η/Υ 64.760 64.760 64.760 64.760 64.760 64.760 0

1.Β.2  Εφαρµογές Η/Υ 538.950 538.950 538.950 538.950 538.950 538.950 0

2. ΑΚΙΝΗΤΑ 0 0 0 0

3. ΕΞΑΓΟΡΑ - Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 821.717 285.000 1.106.717 821.717 285.000 1.106.717 821.717 285.000 1.106.717 0

4.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM 
CONSTRUCT 0 0 0 0

5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.716.399 3.281.742 2.715.000 12.713.141 6.716.399 3.281.742 2.715.000 2.000.000 14.713.141 1.760.822 4.955.577 3.281.742 2.715.000 12.713.141 2.000.000

6.
 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

0 0 0 0

7.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

1.940.000 4.060.000 6.000.000 1.940.000 410.000 1.650.000 4.000.000 1.940.000 410.000 2.350.000 1.650.000

8.049.477 4.366.742 4.855.000 4.060.000 21.331.219 8.049.477 4.366.742 4.855.000 2.410.000 1.650.000 21.331.219 1.829.286 6.220.191 4.333.413 4.888.329 0 410.000 17.681.219 3.650.000

Σηµειώσεις : 
1)

2) Το Κεφάλαιο Κίνησης από € 12.713.141 διατέθηκε κατά € 1.760.822 για αποπληρωµή βραχυπρόθεσµου δανεισµού και κατά € 10.952.319 για κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Για την INTRAΚΑΤ
Με εκτίµηση,

Σουρέτης Πέτρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 24/06/2004, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 24/06/2004 ανερχόταν συνολικά σε € 8.715.000, λόγω µεταβολής των
δεδοµένων και επειδή η επένδυση στο τοµέα της Αιολικής ενέργειας δεν κρίνεται επωφελής για την εταιρία, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 2.715.000 εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης".β) ποσό € 6.000.000, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία " ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ". Για την ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδόσει προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σηµείωµα σύµφωνα µε την Απόφαση 64/2001 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών .

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

2001                
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

2002                

Α∆ΙΑΘΕΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠ. Τ.Γ.Σ. 
ΤΗΣ 27/06/2005

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ                                                
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

01/01/2005 - 
31/03/2005          

ΣΥΝΟΛΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 27/12/2002, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 27/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να
χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός", β) ποσό € 3.700.000, για επενδύσεις στην κατηγορία "Ακίνητα", γ) ποσό € 500.000, για επενδύσεις στην κατηγορία "Συµµετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT", δ) ποσό € 981.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", ε) ποσό €
7.100.000,  στην  κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα".

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 23/06/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, µετά την µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αποφάσισε η Ε.Γ.Σ. των µετόχων της 27/12/2002. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των
αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός", β) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", γ) ποσό € 9.000.000, στην κατηγορία "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα". Για την ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού σχετικά µε
τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων, η Εταιρία έχει εκδόσει  προς διάθεση, σχετικό Πληροφοριακό Σηµείωµα σύµφωνα µε την Απόφαση 64/2001 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών .

Τα αδιάθετα κεφάλαια (µέρος των οποίων κατά την διάρκεια των περιόδων χρησιµοποιήθηκε προσωρινά για κεφάλαιο κίνησης) κατά την 27/06/2005 ποσού € 3.650.000   ήταν τοποθετηµένα, σε Χρεόγραφα REPOS, Προθεσµιακές Καταθέσεις και καταθέσεις Όψεως Τραπεζών.

ΧΡΗΣΗ        
2001 - 2002

ΧΡΗΣΗ        
2003

ΧΡΗΣΗ        
2004

ΧΡΗΣΗ        
2005 ΣΥΝΟΛΟΧΡΗΣΗ        

2003
ΧΡΗΣΗ        

2004

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

2003                

ΧΡΗΣΗ        
2005

INTRAΚΑΤ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε καταβολή µετρητών, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την από 20.09.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και από την 23.11.2001 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., µε ιδιωτική τοποθέτηση & δηµόσια
εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 εώς 16 Νοεµβρίου 2001 αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000, σύµφωνα µε την πιστοποίηση του ∆.Σ. της 26/11/2001 τα οποία µετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781 ανήλθαν σε € 21.331.219. Ο αριθµός των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών που εκδόθηκαν ήταν 7.000.000. Η διαπραγµάτευση των µετοχών στην Κύρια
Αγορά του Χ.Α. ξεκίνησε στις 30/11/2001. Ο προορισµός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης, σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε µε απόφαση των Γ.Σ. των µετόχων µε ηµεροµηνία 27/12/2002, 23/06/2003, 22/12/2003, 24/06/2004, 14/02/2005 και 27/06/2005 καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι 27/06/2005 έχουν όπως
ακολουθούν:

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ.
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2002, T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2003, Ε.Γ.Σ. 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2003, T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24/06/2004, KAI 

Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/02/2005.

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ OΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΗΝ T.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/06/2005.

ΧΡΗΣΗ        
2006

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 22/12/2003, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 31/12/2002 ανερχόταν συνολικά σε € 13.281.742, εγκρίθηκε να
χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 1.000.000, στην κατηγορία "Η/Μ Εξοπλισµός" το οποίο παραµένει ώς έχει, καταµερίζεται σε επιµέρους υποκατηγορίες για την πληρέστερη πληροφόρηση του Επενδυτικού κοινού. Συγκεκριµένα ποσό € 396.290, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Μηχανήµατα", ποσό € 64.760, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εξοπλισµός Η/Υ", και
ποσό € 538.950, για επενδύσεις στην υποκατηγορία "Εφαρµογές Η/Υ" β) ποσό € 9.000.000, αντί της προβλεποµένης κατηγορίας "Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα" εγκρίθηκε να χρησιµοποιηθεί στην κατηγορία "Εξαγορά-Ίδρυση Επιχειρήσεων".Το εν λόγο ποσό αφορά την συµµετοχή της εταιρείας στο κεφάλαιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "AETHERAS ENERGY",  γ) ποσό € 3.281.742, στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης" παραµένει ώς έχει.

Παιανία, 27 Ιουνίου 2005

Σύµφωνα µε την από 20/12/2004 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 14/02/2005, ενέκρινε την παράταση του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών που αποφάσισε η από
20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003 και 24.6.2004 Γενικές Συνελεύσεις. 

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

01/04/2005 - 
27/06/2005          

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 27/06/2005, ενέκρινε τη µερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο. Συγκεκριµένα, από το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 27/06/2005 ανερχόταν συνολικά σε € 3.650.000, εγκρίθηκε να
χρησιµοποιηθεί ως ακολούθως: α) ποσό € 2.000.000  στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης".β) ποσό € 1.650.000, στην κατηγορία " ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ".

ΧΡΗΣΗ        
2001 - 2002 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΑΓΜΑΤ/ΣΕΣ     
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

2004                
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INTRAKAT Τ.Γ.Σ. 27.06.2005 

9. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τον τρόπο που προσδιορίζεται στα Κεφάλαια 3 

- 8 ανωτέρω, σύµφωνα µε τις διαφοροποιήσεις που αποφάσισαν οι αντίστοιχες Γενικές 

Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, διευκολύνει και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη 

της Εταιρείας, προσαρµόζοντας το επενδυτικό πρόγραµµα και τη γενικότερη στρατηγική 

επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες και 

ανάγκες της αγοράς.  

Τα προσδοκώµενα οφέλη παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω: 

 

Η/Μ Εξοπλισµός 
Στα πλαίσια των επενδύσεων σε Η/Μ εξοπλισµό η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά και 

εγκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισµένης πλατφόρµας εφαρµογών λογισµικού SAP 

(διαφοροποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 

από 27.12.2002 Ε.Γ.Σ. και της από 23.06.2003 Τ.Γ.Σ.). Με την επένδυση αυτή η Εταιρεία 

επιτυγχάνει την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών της βάσει διεθνών πρότυπων 

επιχειρηµατικών πρακτικών, την εξάλειψη δραστηριοτήτων που δεν προσδίδουν αξία, την 

διασφάλιση άµεσης, ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης, καθώς και στον καλύτερο 

έλεγχο των οικονοµικών µεγεθών των δραστηριοτήτων της.  

 
Ακίνητα 
Η πορεία των τιµών της αγοράς ακινήτων οδήγησε την Εταιρεία στην απόφαση να µην 

προχωρήσει στην επένδυση για αγορά ακινήτου και ανέγερση κτιρίου γραφείων, δεδοµένου 

ότι η εν λόγω επένδυση δεν θα είχε τα αρχικά αναµενόµενα οφέλη για την Εταιρεία. 

 

Εξαγορά και Ίδρυση επιχειρήσεων 
Η Εταιρεία πραγµατοποίησε της εξαγορά της εργοληπτικής επιχείρησης “Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ” 

εξασφαλίζοντας έτσι τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου 6ης τάξης 

όπως ήταν ο επιδιωκόµενος στόχος σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο.  

 

Συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT 
Η γενικότερη αστάθεια που επικράτησε στη Ρουµανία και η καθυστέρηση των έργων 

επέκτασης του δικτύου COSMOROM, οδήγησε την Εταιρεία στη µη πραγµατοποίηση της εν 

λόγω επένδυσης. 
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Κεφάλαιο Κίνησης 
Η αύξηση των κεφαλαίων που διατέθηκαν για Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρείας 

(διαφοροποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 

από 27.12.2002 Ε.Γ.Σ. και της από 23.06.2003 Τ.Γ.Σ.) ήταν αποτέλεσµα της ανάγκης για 

αυξηµένη ρευστότητα κυρίως λόγω της ανάληψης/συµµετοχής της Εταιρείας σε Ολυµπιακά 

έργα. Τα Ολυµπιακά έργα έχουν δείξει ότι απαιτούν αυξηµένα κεφάλαια κίνησης από την 

ανάδοχο εταιρεία λόγω του ότι οι πιστοποιήσεις των εργασιών και ακολούθως οι συναφείς 

πληρωµές από την πλευρά του ∆ηµοσίου καθυστερούν σηµαντικά, γεγονός που δυσχεραίνει 

την οµαλή και µέσα στα αυστηρά χρονοδιαγράµµατα εκτέλεση των έργων. Έτσι, η επιπλέον 

ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εκτιµήθηκε ότι θα αποφέρει οικονοµικά οφέλη 

στην Εταιρεία αφού θα την καταστήσει ικανή να διαπραγµατευθεί µε καλύτερους όρους τις 

τιµές παροχής των υπηρεσιών/υλικών από υπεργολάβους/προµηθευτές.  

Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης της Εταιρείας (διαφοροποίηση 

της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την απόφαση της από 24.06.2004 

Τ.Γ.Σ.) κρίθηκε ως αναγκαία προκειµένου η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και 

ρευστότητα για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της σε έργα που αφορούν κυρίως δίκτυα 

οπτικών ινών και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, υποδοµές για τη χρήση νέων µορφών ενέργειας 

(φυσικό αέριο), καθώς και συγχρηµατοδοτούµενα έργα µε αντικείµενο µεγάλα έργα 

οδοποιίας (ΠΑΘΕ κλπ.). Ειδικότερα, τα ποσά που προορίζονταν να ενισχύσουν το κεφάλαιο 

κίνησης διατέθηκαν για την έµµεση χρηµατοδότηση του κόστους πωληθέντων (κόστος 

κατασκευής σε υλικά και υπηρεσίες) των νέων έργων που αναλαµβάνει η Εταιρεία, 

επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους συνεργασίας µε προµηθευτές/υπεργολάβους. 

Τέλος, η Τ.Γ.Σ. της 27.06.2005, αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον ποσό ύψους € 2.000.000  

για κεφάλαιο κίνησης, προκειµένου να καλυφθούν υφιστάµενες και µέλλουσες υποχρεώσεις 

της Εταιρείας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της, δεδοµένου ότι η 

Εταιρεία δεν έχει ανακτήσει πλήρως τα κεφάλαια κίνησης που διέθεσε για τη συµµετοχή της 

στα σηµαντικά έργα που προαναφέρθηκαν. 

 

Συµµετοχή στο Κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων – Εξαγορά 
µεριδίου – Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας – Ίδρυση νέας εταιρείας 
Η Εταιρεία διαβλέποντας τις γενικότερες ευνοϊκές προοπτικές που δηµιουργούνται  διεθνώς 

αναφορικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας αποφάσισε την δραστηριοποίησή της, µέσω 

συνδεδεµένης εταιρείας, στην παραγωγή και εκµετάλλευση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Για το λόγο αυτό η Εταιρεία προχώρησε καταρχήν στην ίδρυση της “AETHERAS ENERGY”, 

συµµετέχοντας στο ιδρυτικό κεφάλαιο µε ποσοστό 95% µε καταβολή € 285.000. Εντούτοις, 

µετά την αξιολόγηση των τεχνικών (ανεµολογικά δεδοµένα) και οικονοµικών δεδοµένων 

κρίθηκε ότι η συγκεκριµένη επένδυση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου δεν θα ήταν 

επωφελής για την Εταιρεία. Έτσι η Εταιρεία αποφάσισε να µην προχωρήσει προς το παρόν 
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στην εν λόγω επένδυση και να αξιολογήσει προτάσεις συµµετοχής της σε άλλες επενδύσεις 

που αφορούν επίσης ήπιες µορφές ενέργειας, έργα περιβάλλοντος, έργα φυσικού αερίου και 

οδικούς άξονες.  

Η διερεύνηση και αξιολόγηση των παραπάνω εναλλακτικών προτάσεων αποσκοπεί στην 

επιλογή από την Εταιρεία επενδύσεων οι οποίες θα εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική 

ανάπτυξης της, θα της επιτρέπουν να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε 

συγκεκριµένους τοµείς δραστηριοτήτων και έργα υποδοµής και θα συµβάλλουν στη 

διεύρυνση του µεριδίου της στην κατασκευαστική αγορά. 

Στα πλαίσια αυτά η Ε.Γ.Σ. της 14.02.2005 ενέκρινε (σύµφωνα µε την απόφαση της 

24.06.2004 Τ.Γ.Σ. – θέµα 12ο) τη διάθεση ποσού € 1.940.000 για την ίδρυση της INTRAKAT 

ROMANIA S.R.L, τεχνικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης στην Ρουµανία, µε σκοπό την 

περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια και την ενδυνάµωση της 

παρουσίας της στην Ρουµανία, και τη διάθεση ποσού € 410.000 για την ίδρυση της 

EUROKAT A.T.E., εργοληπτικής ανώνυµης εταιρείας 3ης τάξης του ΜΕΕΠ µε σκοπό την 

συµµετοχή της σε διαγωνισµούς µικρότερου προϋπολογισµού (αναλόγου µε την δυνατότητα 

του πτυχίου της) µε µικρότερο ανταγωνισµό. 

 

Τέλος, οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 14.02.2005 και 27.06.2005 αποφάσισαν  

όπως το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των € 1.650.000 από τα αντληθέντα κεφάλαια, διατεθεί 

έως την 31.12.2006 για επενδύσεις στην ίδια κατηγορία (Συµµετοχή στο κεφάλαιο 

κοινοπραξίας αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων - Εξαγορά µεριδίου ή Συµµετοχή στο µετοχικό 

κεφάλαιο εταιρείας ή Ίδρυση νέας εταιρείας), οι οποίες θα εντάσσονται στην ευρύτερη 

στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας.  
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