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ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η εταιρία Plias, σε συνέχεια της απόφασης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ελήφθη  στην 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17 Μαρτίου 2008 και σύμφωνα με τις στρατηγικές της 

προτεραιότητες, όπως αυτές οριοθετήθηκαν κατά την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της, προχώρησε σήμερα 12.06.2008 στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης 

(Memorandum Of Understanding) με τις πιστώτριες Τράπεζες, οι οποίες θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ με 

το ποσό των 10.000.000 ευρώ, συνολικά. 

Το συνολικό ποσό της Αύξησης που εγκρίθηκε κατά την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της εταιρίας ανέρχεται σε 42,42 εκ. ευρώ και εκτός των Τραπεζών, έχει δηλώσει την πρόθεσή 

της να συμμετάσχει η βασική μέτοχος THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD με ποσό 15.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας τα υπό άντληση κεφάλαια θα αξιοποιηθούν: 

 για  την εφαρμογή  επενδυτικού προγράμματος (7 εκατ. ευρώ) με σκοπό την καθετοποίηση της 

παραγωγής, την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, την μείωση βιομηχανικού κόστους και 

τη βελτίωση της παραγωγικότητας 

 για την  εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Gageo 

ΑΒΕΕ (4 εκατ. ευρώ) η οποία εξειδικεύεται στον εφοδιασμό ξενοδοχείων με προϊόντα 

προσωπικής περιποίησης (Hotel Amenities) και είναι πρωτοπόρος στην αγορά που 

δραστηριοποιείται, ώστε η Plias να αποκτήσει το 100% της εταιρείας 

 για την αποπληρωμή δανείων της εταιρείας και των θυγατρικών (25 εκατ. ευρώ) 

 ως Κεφάλαιο Κίνησης (5,84 εκατ. ευρώ) 

Αναφερόμενος στην υπογραφή του μνημονίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Λέντσιος, δήλωσε: «Με 

την ολοκλήρωση της Αύξησης, ο Όμιλος Plias εξυγιαίνεται χρηματοοικονομικά και εισέρχεται δυναμικά 

σε τροχιά ανάπτυξης, στρατηγικά εστιασμένος τόσο στην παραγωγή επώνυμων προϊόντων προσωπικής 

περιποίησης για τη λιανική, τουριστική και ξενοδοχειακή αγορά,  όσο και για λογαριασμό τρίτων, στο 

πλαίσιο των στρατηγικών συμμαχιών που έχει συνάψει. 

 

Με στρατηγικά εφόδια την επωνυμία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, την υψηλή τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη 

εμπειρία του, ο Όμιλος Plias, ολοκληρώνει με την ΑΜΚ την τετραετή περίοδο στρατηγικής 

αναδιοργάνωσης και εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στην ελληνική και διεθνή 

αγορά επιδιώκοντας την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

ανερχόμενες αγορές της ανατολής». 


