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1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής
θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του
Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου.
Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
ασκείται ενώπιον Δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των
κρατών-μελών, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού
Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το
Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την
κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνο
εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν
διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και
έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνο όσον αφορά την κάλυψη των
αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, της Διοίκησης, της μετοχικής σύνθεσης, των χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
των όρων της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «η PLIAS» ή «η
Εκδότρια») και του Ομίλου PLIAS (εφεξής «ο Όμιλος»).
1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1870 στο Πλωμάρι της Λέσβου και το 1913 μεταφέρθηκε στον Πειραιά,
στο πρώτο εργοστάσιο αποκλειστικής παραγωγής σαπουνιού. Τον Ιανουάριο του 1960, η Εταιρεία
μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, ενώ το 1965 μετέφερε τις παραγωγικές και διοικητικές της
εγκαταστάσεις στην Κάτω Κηφισιά. Το 1972, οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία
παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, καθώς και ροφημάτων στιγμιαίου
καφέ. Αναλυτικότερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, στους ακόλουθους κλάδους:
¾

Παραγωγή και εμπορία σαπουνιών και καλλυντικών,

¾

παραγωγή και εμπορία ροφημάτων στιγμιαίου καφέ,

¾

παραγωγή και εμπορία σαπώνων και εν γένει καλλυντικών ειδών, προς χρήση πελατών,
ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, επιβατικών πλοίων, και ασθενών νοσοκομείων,
κλινικών κτλ.

Ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
H Εταιρεία απασχολεί 124 υπαλλήλους και ο Όμιλος 165 (στοιχεία 30.06.2008).

1.2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το παρόν 7 μελές Δ.Σ., όπως εξελέγη από
την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.06.2007, σε συνδυασμό με την από 29.06.2007 απόφαση
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του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, έχει τριετή
θητεία και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Δαυίδ του Γεωργίου, τον Αντιπρόεδρο
Αναστάσιο-Ιωάννη Λεβέντη του Κωνσταντίνου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αδαμάντιο Λέντσιο
του Αθανασίου, καθώς και τα ακόλουθα μέλη κ.κ. Νίνο Γιαμάκη του Αλβέρτου, Νικόλαο Σαρρή του
Ξάνθου, Νικόλαο Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, και Δημήτριο Παπουτσάνη του Παναγιώτη.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν έχει συσταθεί τυπικά κάποια επιτροπή με
συγκεκριμένο σκοπό, πέραν του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
1.3

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 5ης Αυγούστου 2008, ήταν οι ακόλουθοι:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ 05.08.2008

ΜΕΤΟΧΟΙ
THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING
LTD
EAGLE ENTERPRISES A.E.
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

%
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚ.
ΨΗΦΟΥ Ν.
ΨΗΦΟΥ (1)
3556/2007

46.735.791

55,33%

46.735.791

55,33%

9.593.460

11,36%

9.593.460

11,36%

28.145.165

33,32%

28.145.165

33,32%

84.474.416

100,00%

84.474.416

100,00%

Σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου βλέπε κεφ. 3.16 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Οι εταιρείες EAGLE ENTERPRISES A.E. και THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING LTD έχουν απώτερο
μέτοχο το ίδρυμα LAVONOS ANSTALT, που εδρεύει στο Λιχνενστάιν, που ελέγχει, μέσω των
ανωτέρω δύο εταιρειών, ποσοστό 66,68% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
1.4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου, εκπεφρασμένες σε
ευρώ, διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου
2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας.



Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής της Εταιρείας είναι
GRS065001026.



Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος της μίας (1) άυλης κοινής
μετά ψήφου ανώνυμης μετοχής.



Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι τα
«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

1.5

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Εταρείας αποφάσισε την 17.03.2008 αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €42.420.000,00 με την έκδοση 132.562.500 κοινών
ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,32 η
κάθε μία υπέρ των παλαιών μετόχων. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε
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€69.451.813,12 διαιρούμενο σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής
αξίας € 0,32 η κάθε μία.
Λόγω ανεπάρκειας χρόνουγια τη σύννομη υλοποίησή της αποφασισθήσας την 17.03.2008 Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 18.07.2008 την επαναφορά του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό που ανήρχετο πριν από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, ύψους € 42.420.000, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά
ψήφου μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μία,. Έτσι, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 27.031.813,12, διαιρούμενο σε 84.474.416 μετοχές,
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 η κάθε μία.
Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίαση 5ης
Αυγούστου 2008, αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 42.420.000,00, με την έκδοση
132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και
τιμή διάθεσης € 0,32 η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διανεμηθούν υπέρ των
παλαιών μετόχων, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε € 69.451.813,12 και θα
διαιρείται σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε
μία. Η αναλογία έκδοσης θα είναι 1,569262106529 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για
κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετά ψήφου μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί μέτοχοι.
Το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία έναρξης ασκήσεως του δικαιώματος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ως
ημερομηνία έναρξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Σε περίπτωση που το ποσό της
αποφασισθείσας αύξησης του κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως από τους έχοντες δικαίωμα
προτίμησης εντός της ταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμίας, το Διοικητικό
Συμβουλίο θα διαθέσει ελεύθερα κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις τυχόν νέες μετοχές που δεν
θα διατεθούν στην ίδια τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής (ήτοι €0,32)
Επίσης, η απόφαση αυτή της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης προβλέπει ότι θα εφαρμοστεί η διάταξη
του άρθρου 13(α) του Κ.Ν. 2190/1920, οπότε, σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης,
το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μόνο μέχρι το ποσό που θα καλυφθεί. Σε περίπτωση μερικής
κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του
για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρου του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε
να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
Οι νέες μετοχές της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,
θα καταχωρηθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε.» και θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία «Επιτήρησης» του
Χ.Α.
Η εν λόγω αύξηση έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ. Κ2-10783 / 18.08.2008 απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο αριθμός των
μετοχών της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

84.474.416
132.562.500

Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε
αναλογία 1,569262106529 προς 1
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

217.036.916

Ονομαστική Αξία Μετοχής

€0,32

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

€0,32

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

€42.420.000

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας κατά τις
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.08.2008, οι βασικοί μέτοχοι (Eagle Enterprises A.E. και
Thrush Investment Holding LTD) της Εταιρείας ανακοίνωσαν τις δεσμεύσεις τους ως προς τη
συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση, ως ακολούθως:
α) Η EAGLE ENTERPRISES A.Ε., κάτοχος ποσοστού 11,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.

β) Η THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD, κάτοχος ποσοστού 55,33% επί του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου καταβάλλοντας ποσό που θα αντιστοιχεί σε μέρος μόνο του ποσού που αντιστοιχεί στο
συνολικό ποσοστό της, ήτοι με ποσό Ευρώ 15.000.000.

Ο βασικός μέτοχος THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD δήλωσε περαιτέρω ότι προτίθεται να
διατηρήσει το ποσοστό που θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, για έξι (6) μήνες μετά από την εισαγωγή των
νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.
Στις 12.06.2008 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding, εφεξής
«M.O.U.») μεταξύ των πιστώτριων τραπεζών (εφεξής οι «Τράπεζες») και των εταιρειών του ομίλου
Plias, ήτοι της PLIAS ABEE, GAGEO ABEE και PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (αναλυτική περιγραφή
παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.20.1) Σύμφωνα με το ανωτέρω M.O.U., σε περίπτωση μη
κάλυψης της ανωτέρω αύξησης στο σύνολό της από τους παλαιούς μετόχους, οι Τράπεζες θα
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καλύψουν μέρος της αύξησης μέχρι του ποσού των € 10 εκατ. ευρώ, μετά την καταβολή από τη
βασική μέτοχο ΤHRUSH INVESTMENT HOLDING LTD 15 εκατ. € και 7 εκατ. € τουλάχιστον από
λοιπούς παλαιούς μετόχους, για τη συμμετοχή τους στην αύξηση. Σημειώνεται ότι το
προαναφερόμενο Memorandum of Understanding αποτελεί εγγύηση κάλυψης μέρους της Αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου υπό όρους.
Οι Μέτοχοι της Εταιρείας Τanaca Holdings Ltd και Αναστάσιος Π. Λεβέντης έχουν γνωστοποιήσει
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσοστό που δεν θα διαφέρει ουσιωδώς από το ποσοστό που
τους αναλογεί. Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με τον μέτοχο της GAGEO ABEE κο
Γ. Γκάτζαρο, ο οποίος εξεδήλωσε την επιθυμία του να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές λόγω μη άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων, με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο νέος επενδυτής (κ. Γ. Γκάτζαρος) και οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα
συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση στην περίπτωση που θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές,
σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13
του Ν. 2190/20.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 42,42
εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης και λοιπών εξόδων ύψους 580 χιλ. Ευρώ
περίπου, σύμφωνα με την από 05.08.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
Tρόπος Διάθεσης Υπό
Άντληση Κεφαλαίων (σε
ευρώ)
Επενδυτικό πρόγραμμα
Εξαγορά μειοψηφικού
πακέτου (49%) μετοχών της
Gageo A.B.E.E.
Aποπληρωμή δανείων
Κεφάλαιο κίνησης

2008
5.000.000

2009

%

7.000.000

16,73%

4.000.000

4.000.000

9,56%

25.000.000

25.000.000

59,75%

5.840.000

5.840.000

13,96%

41.840.000

100%

39.840.000

2.000.000

Σύνολο

2.000.000

Το προϊόν της παρούσας αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή του κατά τα ως άνω, θα επενδυθεί σε
βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.
Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, η Συνέλευση αποφάσισε η Εταιρεία να προβεί
πρώτα στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της (ποσοστού 70%) στο παραπάνω επενδυτικό σχέδιο
που θα υπαχθεί στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 συνολικού ύψους 10.000.000 Ευρώ και εν
συνεχεία και κατά προτεραιότητα να προβεί στην εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου (49%)
μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Gageo A.B.E.E, εν συνεχεία δε στην αποπληρωμή δανείων της
Εταιρείας και λοιπών εταιρειών του Ομίλου και τέλος στην εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης. Το
επενδυτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.5.2.4.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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Πληροφορίες για την έκθεση αποτίμησης της προς εξαγορά Gageo A.B.E.E παρατίθεται στην
παράγραφο 4.1.8.
Συνοπτικά, η παρούσα αύξηση σκοπό έχει την εξυγίανση του Ομίλου μέσω:
α) μείωσης του κόστους παραγωγής που θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του επενδυτικού της
πλάνου (καθετοποίηση της παραγωγής, αύξηση παραγωγικότητας). β) μείωση του
χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο θα επιτευχθεί με αποπληρωμή σημαντικού μέρους των
Δανείων.
Τέλος, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με παράλληλη μείωση των Υποχρεώσεων του Ομίλου
θα αναδιαρθρώσει τον Ισολογισμό του έτσι ώστε η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα να βελτιωθεί
σημαντικά.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει ανά εξάμηνο, τη Διοίκηση του
Χρηματιστηριίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις αποφάσεις
33/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 2/396/31.8.2006 και 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α

1.6

1.6.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσεων 2005, 2006 και 2007,
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες και περιοδικές ενοποιημένες καταστάσεις βάσει των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) από την 01.01.2005. Οι ακόλουθες
συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσεων 2005, 2006, 2007, προέρχονται από τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό
ελεγκτή-λογιστή κ. Ευστάθιο Π. Μπανίλα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16451) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
και παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται για τις
χρήσεις 01.01-31.12.2007 και 01.01-31.12.2006 είναι επίσημα εγκεκριμένες από τις Τακτικές
Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας της 27.06.2008 και 2.06.2007 αντίστοιχα. Για την
αναταξινόμηση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2006 βλ. παράγραφο 3.18.1
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Σκοπός της αναταξινόμησης των οικονομικών καταστάσεων
της χρήσης 2006, η οποία έγινε λόγω διακοπτόμενων δραστηριοτήτων τη χρήση 2007, είναι η
συγκρισιμότητα.
Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01-31.12.2005, διευκρινίζεται ότι
παρατίθενται, όπως έχουν εγκριθεί με την από 21.03.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και θα τεθούν για έγκριση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα
συγκληθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2008.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 αναδιαμορφώθηκαν λόγω διόρθωσης λαθών, οι
οποίες αναλύονται στην παράγραφο 3.18.1.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2006

(1)

(ποσά σε € χιλ.)
Σύνολο Κύκλου Εργασιών

01.01.-31.12.2005

24.545,58

20.792,12

32.233,61

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

20.168,10

15.136,34

21.879,20

Μικτό Κέρδος

4.377,48

5.655,77

10.354,41

6.572,83

0,00

0,00

Κέρδη από πώληση συμμετοχών
Έξοδα διαθέσεως

5.268,62

5.115,06

8.430,94

Έξοδα διοικήσεως

3.714,94

3.434,23

4.388,37

-1.914,87

-2.279,85

-4.780,52

361,12

644,81

582,78

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-2.275,99

-2.924,65

-5.363,30

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες

-1.216,97

-425,46

0

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες

-3.492,96

-3.350,11

-5.363,30

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2006

01.01.-31.12.2005

Κέρδη (ζημιά), προ Φόρου
Φόρος εισοδήματος

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών
Ροών

(1)

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-6.253,78

-3.058,47

-9.183,55

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

-580,15

-1.093,45

0,00

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

9.811,51

-2.103,03

-1.010,43

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

68,53

312,16

0,00

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-3.626,14

5.436,60

10.257,46

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

397,71

908,72

0,00

1.096,26

1.278,59

876,05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

(1) Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 περιλαμβάνονται και οι διακοπείσες δραστηριότητες
των χρήσεων 2006 και 2007.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*)
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

(ποσά σε € χιλ.)

Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

34.727

44.356

34.389

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

20.773

24.111

25.570

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

55.500

68.467

59.959

27.032

27.032

20.181

-26.167

-25.916

-27.549

220

1.508

489

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

41.998

51.207

47.846

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

12.418

14.636

18.992

55.500

68.467

59.959

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής
Θέσης μετόχων Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Eπισημαίνεται ότι τα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, δεν είναι συγκρίσιμα
με αυτά των χρήσεων 2006 και 2007, καθώς στις δύο τελευταίες χρήσεις, τα κονδύλια των
εταιρειών Olympus Foods και Plias Hungary εμφανίζονται ως διακοπτόμενες δραστηριότητες.
Επιπλέον, την χρήση 2007, η εταιρεία προέβη σε πώληση της θυγατρικής της Καρέλικα Α.Ε.
Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των ενοποποιημένων χρηματοοικονομικών μεγεθών της PLIAS
για την περίοδο 2005-2007 παρατίθεται στην ενότητα 3.18 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για
τα Περιουσιακά Στοιχεία και τις Υποχρεώσεις του Εκδότη, τη Χρηματοοικονομική του Θέση και τα
Αποτελέσματά του».

1.6.2

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες α’ εξαμήνου 2008, βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*)

(ποσά σε € χιλ.)
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Κέρδη από πώληση συμμετοχών
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Κέρδη (ζημιά), προ Φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά φόρων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

01.01-30.06.2008

01.01-30.06.2007

11.158,42

10.505,25

9.385,18

8.071,60

1.773,24

2.433,65

0,00

1.242,47

1.579,95

2.122,93

1.468,90

1.358,28

-2.195,56

-814,70

107,13

366,43

-2.302,69

-1.181,13
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Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες

0

-292,04

-2.302,69

-1.473,17

-2.232,25

-1.393,27

-70,44

-79,90

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

2.242,75

-1.451,58

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0,00

-95,35

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-1.801,53

5.243,24

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0,00

-82,27

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-156,23

-2.160,12

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0,00

162,20

1.381,25

2.894,70

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες
Αποδιδόμενο σε:
Μετόχους μητρικής
Μετόχους μειοψηφίας
Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (*)

(ποσά σε € χιλ.)

30.06.2008

31.12.2007

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

35.918

34.727

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

19.978

20.773

55.896

55.500

27.032

27.032

-24.750

-26.167

149

220

39.528

41.998

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων
Εταιρείας

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13.937

12.418

55.896

55.500

(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Το καθαρό κέρδος (ζημία) μετά φόρων εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περισινή
περίοδο λόγω της αύξησης διεθνώς των τιμών των α’ υλών, της αύξησης των χρηματοοικονομικών
εξόδων που έχουν αυξηθεί λόγω υψηλότερων επιπέδων των επιτοκίων και τέλος από το γεγονός
ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο τα ενοποιημένα αποτελέσματα είχαν ευνοηθεί από κέρδη από
πώληση συμμετοχών.
1.7

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε μετοχές της Εταιρείας,
πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφερομένους επενδυτικούς κινδύνους. Εάν
επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ακολούθως, η Εταιρεία, η
χρηματοοικονομική θέση της ή/και τα αποτελέσματά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και
ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των κοινών
ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε
επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, που περιγράφονται ακολούθως,
μπορεί να μην είναι οι μόνοι που, ενδεχομένως, να αντιμετωπίσει ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να
επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
♦

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατώτερο του ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στις
31.12.2007.

♦

Παραμονή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Επιτήρησης».

♦

Μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

♦

Μη πληρωμή μερίσματος.

♦

Εξάρτηση από πελάτες-συνεργάτες.

♦

Εξάρτηση από συναλλαγματικές ισοτιμίες.

♦

Διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (own label) από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

♦

Κόστος πρώτων υλών.

♦

Μεταφορικά κόστη.

♦

Πορεία των κλάδων στους οποίους απευθύνονται οι εταιρείες του Ομίλου.

♦

Καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις.

♦

Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

15

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο για την Εταιρεία και
τον Όμιλό της, οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε μετοχές
αυτής, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφερομένους επενδυτικούς κινδύνους.
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η
χρηματοοικονομική θέση της ή/και τα αποτελέσματά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και
ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των κοινών
μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε
επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται ακολούθως,
μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες, που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να
επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
2.1

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου στις 31.12.2007
Για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2007, συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 για την μητρική και για την Gageo A.B.E.E και του
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ενοποιημένο επίπεδο και για την Plias Εμπορική Α.Ε. Το άρθρο
47 προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας γίνει κατώτερο από το
ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη
Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να
αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Αντίστοιχα, το άρθρο 48,
προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο
του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά
το 'Αρθρο 47.
Ήδη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας της 5.8.2008 αποφάσισε
την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 42,42 εκατ. ευρώ, που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα
αυτό.
Για την Gageo A.B.E.E. εκτιμάται ότι με το θετικό αποτέλεσμα της επόμενης χρήσης δεν θα
συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 47.
Για την Plias Εμπορική Α.Ε. η Διοίκηση εξετάζει διάφορα σενάρια επίλυσης. Μέχρι σήμερα δεν
έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
Παραμονή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Επιτήρησης»
Οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» το Μάρτιο του 2003,
σύμφωνα τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α., όπως ίσχυε.
Σύμφωνα με το παράγραφο 3.1.2.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει από τις 28 Νοεμβρίου
2005, ως λόγος παραμονής των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Επιτήρησης» αποτελεί το
γεγονός ότι η Εταιρεία στη δημοσιευμένη ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της χρήσης 2007
εμφάνισε αρνητικά αποτελέσματα μετά φόρων μεγαλύτερα του 30% της ενοποιημένης Καθαρής
Θέσης.
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Σημειώνεται τέλος, ότι υφίσταται ο κίνδυνος, με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005, να
ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας.
Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι
ακόλουθες:
•
•
•
•

Αύξηση της παραγωγικότητας των ιδιόκτητων υπερσύγχρονων βιομηχανικών μονάδων και
συνεχής έλεγχος κόστους.
Περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας των θυγατρικών εταιριών, μέσα
από τη δημιουργία καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο
εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
Η επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας μέσω της μείωσης του δανεισμού και της
αύξησης παραγωγικότητας μέσω του επενδυτικού της σχεδίου.

Κεφάλαιο Κίνησης - Μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
Η πιθανότητα μερικής κάλυψης της αποφασισθείσας από τη Γενική Συνέλευση της 05.08.2008
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με πιθανή αδυναμία του Διοικητικού Συμβουλίου
να διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές, θα υποχρεώσει την Εταιρεία να μειώσει αντίστοιχα το
προβλεπόμενο ποσό το οποίο προορίζεται να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης.
Οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες ανέρχονται σε 5,84 εκατομμύρια
ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.5, υπάρχει μερική κάλυψη για το ποσό
των 36 εκτ των 42,42 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης δεν είναι
πλήρης, το κεφάλαιο κίνησης θα υπολείπεται κατά το ποσό που δεν θα καλυφθεί. Σε αυτήν την
περίπτωση η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων,
δίνοντας σε αυτά ως εξασφάλιση ελεύθερα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μετά την
αποπληρωμή δανείων ύψους 25 εκατ. ευρώ θα ανέρχονται σε πάνω από 20 εκατ. ευρώ (σε εύλογη
αξία). Στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες δεν είναι επιτυχής τότε υπάρχει ο
κίνδυνος να μην διαθέτει ο Όμιλος επαρκή κεφάλαια κίνησης.
Μη πληρωμή μερίσματος
Το ύψος των ζημιών που φέρει η Εταιρεία είναι αρκετά σημαντικό και αυτό θα οδηγήσει στην
καθυστέρηση πληρωμής μερίσματος στους μετόχους των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών.
Ο χρόνος έναρξης πληρωμής μερίσματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ύψος των κερδών,
που η Εταιρεία θα εμφανίζει σε κάθε χρήση.
Εξάρτηση από πελάτες - συνεργάτες
Η Εκδότρια από τις αρχές του έτους 2008 διαθέτει περίπου το 25% των προϊόντων της μέσω της
εταιρείας διανομών ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., η οποία πραγματοποιεί τον κύριο όγκο των λιανικών πωλήσεων,
παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες προώθησης - υποστήριξης πωλήσεων. Οποιαδήποτε
διαφοροποίηση της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ της Εταιρείας, και της συγκεκριμένης εταιρείας
διανομών και των πελατών της, ενδέχεται να δημιουργήσει διακυμάνσεις στην ανάπτυξη της
Εταιρείας και στην εξέλιξη των μεγεθών της.
Εξάρτηση από συναλλαγματικές ισοτιμίες
Επειδή η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας περιλαμβάνει την εισαγωγή πρώτων υλών από
τις Η.Π.Α., οι οποίες όμως είναι χαμηλότερες του 1% του συνόλου των εισαγωγών (κατά τη χρήση
2007), η εξέλιξη των μεγεθών της δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη της
συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ και δολαρίου (είτε έμμεσα είτε άμεσα). Ενδεχόμενη σημαντική
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διαφοροποίηση των παραπάνω ισοτιμιών μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες μεταβολές στο
τελικό κόστος της πρώτης ύλης και του τελικού προϊόντος και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα
της Εταιρείας. Εντούτοις, δεδομένου ότι μέρος των εξαγωγών της Εταιρείας τιμολογείται σε
δολάρια Η.Π.Α., δημιουργείται ένα φυσικό «hedging», που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον
ανωτέρω κίνδυνο.
Διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (own label) από αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Carrefour, Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης κ.α.)
αναθέτουν την παραγωγή σαπουνιών, καλλυντικών και άλλων καταναλωτικών ειδών σε διάφορες
εταιρείες της εγχώριας αγοράς ή και του εξωτερικού και, στη συνέχεια, πραγματοποιούν οι ίδιες οι
αλυσίδες τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων με τα δικά τους εμπορικά σήματα και μέσω
των δικών τους καταστημάτων. Οι εν λόγω αλυσίδες, διαθέτοντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δεν
καταβάλλουν στον παραγωγό την υπεραξία του σήματος και τα έξοδα διαφήμισης, προώθησης και
συσκευασίας που εμπεριέχονται στην τιμή των προϊόντων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
χαμηλότερη τελική τιμή για τον καταναλωτή. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας και οι χαμηλές τιμές αυτών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα
του Ομίλου.
Με σκοπό την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου αυτού κινδύνου, η PLIAS Α.Β.Ε.Ε. έχει ήδη συνάψει
και παράλληλα επιδιώκει τη σύναψη νέων συμφωνιών με αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραγωγή
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στο βαθμό που οι όροι αυτών των συμφωνιών δημιουργούν
επιπλέον κερδοφορία στις εν λόγω εταιρείες και δεδομένης της διαφοροποίησης με τα επώνυμα
προϊόντα που διατίθενται με επιτυχία στην αγορά. Η στρατηγική αυτή μειώνει σε κάποιο βαθμό τον
κίνδυνο από τη διαφαινόμενη επέκταση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο χώρο των
καταναλωτικών προϊόντων.
Πώληση συνόλου μετοχών της Τσακίρης Α.Β.Ε.Ε.
Σύμφωνα με την από 30.12.2003 σύμβαση μεταξύ της PLIAS A.B.E.E. και της COCA COLA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., που αφορά την πώληση της συμμετοχής (100%) της
Εταιρείας στην ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. η
Εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώσει τον αγοραστή (COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.) για οποιαδήποτε ζημία πλέον του ποσού των 250.000 ευρώ, που ενδέχεται
να προκύψει στον αγοραστή από απαιτήσεις, οφειλές ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης
(συμπεριλαμβανομένων φόρων και προστίμων που δύναται να ανακύψουν από φορολογικό
έλεγχο) κατά της ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που αφορούν στην περίοδο πριν την 30.12.2003. Το
ανωτέρω ποσό έχει ήδη καλυφθεί και επιπλέον η Εταιρεία έχει προβεί σε πρόβλεψη στα
αποτελέσματά της για τυχόν μελλοντικές ζημιές ύψους 150.000 ευρώ.Σε περίπτωση που
προκύψουν ζημιές πέραν τον 150.000 ευρώ που έχει προβλέψει η Εταιρεία, θα επιβαρυνθούν
αντίστοιχα τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Πώληση συνόλου μετοχών της Olympus Foods A.B.E.E.
Σύμφωνα με την από 17/12/2007 σύμβαση μεταξύ αφενός μεν της PLIAS ABEE και της EPAGRIS
HOLDING LTD και αφετέρου της Κ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ ΑΕ, υπεγράφει ιδιωτικό
συμφωνητικό αγοραπωλησίας μετοχών που αφορά την πώληση συμμετοχής 100% της εταιρείας
OLYMPUS FOODS ABEE στην Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ ΑΕ.
Σύμφωνα με το
συμφωνητικό η PLIAS ABEE υποχρεούται να αποζημιώσει την αγοράστρια Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ ΑΕ για οποιαδήποτε ζημία που αναφέρεται κατωτέρω, γεγονός που ενδέχεται να
δημιουργήσει ταμειακές εκροές:
1. Επιδικασθείσα απαίτηση ή νόμιμο δεσμευτικό συμβιβασμό που θα συμφωνηθεί ή θα προκύψει
για απαίτηση του Ι. Ζαβού.
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2. Οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου σε βάρος της Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ ΑΕ η οποία
τυχόν εμφανισθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία δεν έχει
προβλεφθεί ή καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας και η οποία είναι πέραν του ποσού των 75.000
ευρώ.
3. Φορολογικές Υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες θα αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι την
υπογραφή του συμφωνητικού (17/12/2007) και οι οποίες τυχόν εμφανισθούν εντός της επόμενης
πενταετίας και πέραν του ποσού των 25.000 ευρώ.
4. Επιστροφή οιουδήποτε ποσού επιχορήγησης καταστεί απαιτητή από το Δημόσιο ή καταβολή
προστίμου ή άλλης κύρωσης, λόγω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας, και εφόσον απορριφθούν
οι σχετικές αιτήσεις έγκρισης της μεταβίβασης των μετοχών.
Σημειώνεται ότι η Olympus Foods έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 2003 και δεν έχει
πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004 έως 2007 διάστημα κατά το οποίο η
Olympus Foods A.B.E.E. ήταν θυγατρική της Plias A.B.E.E. H εταιρεία (Plias) δεν έχει διενεργήσει
πρόβλεψη για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τον έλεγχο των προαναφερόμενων χρήσεων.
Σε περίπτωση που προκύψουν ζημίες από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2004-2007 πέραν
των 25.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν αντίστοιχα τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
2.2

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ
ΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους κλάδους:
α) παραγωγή και εμπορία σαπουνιών και καλλυντικών,
β) παραγωγή και εμπορία ροφημάτων στιγμιαίου καφέ,
γ) παραγωγή και εμπορία σαπώνων και εν γενεί καλλυντικών ειδών, προς χρήση πελατών, όπως
ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, επιβατικών πλοίων, ασθενών νοσοκομείων, κλινικών
κτλ.
Οι συγκεκριμένοι κλάδοι επηρεάζονται από:
Καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις
To 2007, το σύνολο του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τον κλάδο παρασκευής και
διανομής καταναλωτικών προϊόντων. Η εξέλιξη του εν λόγω κλάδου βασίζεται στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών και στη συνεχή εξέλιξη των καταναλωτικών προϊόντων και
συνηθειών. Μία ενδεχόμενη μεταβολή στις καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις θα μπορούσε να
επηρεάσει την ανάπτυξη των μεγεθών του Ομίλου.
Εξελίξεις στην τουριστική βιομηχανία
Οι διεθνείς πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά την τουριστική
βιομηχανία. Συνεπώς, δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις θα έχουν αρνητικές επιδράσεις στην πορεία του
ελληνικού τουρισμού και στα αποτελέσματα των ξενοδοχειακών μονάδων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο
θα μπορούσε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς μέρος των πωλήσεών του αφορά
προϊόντα που απευθύνονται στην ξενοδοχειακή αγορά.
Κόστος πρώτων υλών
Σε επίπεδο Ομίλου, οι βασικές α΄ ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια
(PLIAS Α.Β.Ε.Ε.), το ζωικό λίπος (PLIAS) και το PET και πολυπροπυλαίνιο (πρώτη ύλη για
παραγωγή πλαστικών για την Gageo). Η τιμή του ζωικού λίπους κυμαίνεται ανάλογα με την
προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν.
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H τιμή του Pet και του πολυπροπυλαινίου εξαρτάται από το πετρέλαιο. Λόγω του αυξημένου
ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιμών της πρώτης ύλης δεν
μετακυλίονται εύκολα στην τελική τιμή των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής
επίδρασης στα αποτελέσματα του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και
τελικά χρησιμοποιεί τον προμηθευτή εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει την καλύτερη τιμή,
μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.
Μεταφορικά κόστη
Τυχόν αύξηση στην τιμή του πετρελαίου έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση των ναύλων των
μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των πρώτων υλών και στη συνέχεια τη μεταφορά των
έτοιμων προϊόντων. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών
και εγχωρίων τιμών των ναύλων δεν μετακυλίονται εύκολα στην τελική τιμή των προϊόντων,
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Πορεία των κλάδων στους οποίους απευθύνονται οι εταιρείες του Ομίλου
Οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες (στερεά και υγρά
σαπούνια, ροφήματα, ξενοδοχειακή-τουριστική αγορά). Η δραστηριοποίησή του σε πολλούς
κλάδους, προσφέρει στον Όμιλο διασπορά κινδύνου και μειωμένο ρίσκο, με αποτέλεσμα τυχόν
μείωση των πωλήσεών του να μην επηρεάζεται από αστάθμητους παράγοντες και τυχαίες
διακυμάνσεις, που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία κάποιου συγκεκριμένου κλάδου. Συνολικά,
όμως, η εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων του Ομίλου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη
της βιομηχανικής παραγωγής, τις προοπτικές ανάπτυξης των ανωτέρω κλάδων και, γενικότερα,
από την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της καταναλωτικής δαπάνης.
2.3

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής
Η πορεία της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α. μπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και
άλλους παράγοντες, που δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα και τα
αποτελέσματά της, καθώς και από την επαρκή ζήτηση για τις μετοχές αυτές.
Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμή της μετοχής της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διαπραγμάτευσή της και σε καμιά περίπτωση δεν είναι
εξασφαλισμένοι απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο της υποτίμησης της αξίας της επένδυσής τους.
Η πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η
απειλή τρομοκρατικών χτυπημάτων ή εχθροπραξιών και γενικότερα το αίσθημα της γεωπολιτικής
αστάθειας, είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της αξίας της επένδυσης και
σε καμία περίπτωση οι επενδυτές δεν είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στον ως άνω κίνδυνο.
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3
3.1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι
απαραίτητες, προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα
περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της
Εταιρείας και του Ομίλου της, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές μετά ψήφου
ανώνυμες μετοχές της.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους Επενδυτικούς
Κινδύνους, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.
Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το
περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από
τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά
στην Εταιρεία, τον Όμιλό της και την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία, τα μέλη
του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του
Ενημερωτικού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για
την Εταιρεία, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της
Εταιρείας, 71ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος τηλ. 22620-85000 (κα Θεοφανοπούλου Σουζάνα,
Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων).
Η Εταιρεία και τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνοι για το Ενημερωτικό Δελτίο και για το σύνολο των
οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στο παρόν. Οι ενοποιημένες και εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2005, 31.12.2006,
31.12.2007 και για το α’ εξάμηνο 2008, έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ.
Ευστάθιο Π. Μπανίλα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16451) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ α.ε.ο.ε..
Τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρείας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, είναι:


Ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, Διευθύνων Σύμβουλος, 71ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος τηλ.
22620-85000 .



Ο κ. Ορθόδοξος Νεοφύτου, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, 71ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Βαθύ
Αυλίδος τηλ. 22620-85000.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα από πλευράς Εταιρείας που
επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και
συμφωνούν με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού
έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό
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Δελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το
περιεχόμενό του.
3.2

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Εταιρεία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Ο έλεγχος των δημοσιευμένων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία
βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για την περίοδο 2005-2007 και α’ εξάμηνο του 2008,
πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:
Χρήσεις 2005, 2006, 2007 και α΄εξάμηνο 2008 (Μητρική και Ενοποιημένα)
Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και α΄ εξάμηνο
2008, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ευστάθιο Π.
Μπανίλα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16451), Φωκίωνος Νέγρη 3, Κυψέλη, της εταιρείας ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Σημειώνεται ότι ο προαναφερόμενος ελεγκτής δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση
των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες (2005-2008).
Χρήση 2005
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 τροποποιήθηκαν, λόγω
εσφαλμένης απεικόνισης (βλ. λεπτομέρειες κατωτέρω στην παράγραφο 3.18.1 του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου), και εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της 21 Μαρτίου 2007 και θα τεθούν για έγκριση στην επόμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών
από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2008. Η παρακάτω Έκθεση Ελέγχου με
ημερομηνία 21/3/2007 αφορά τις τροποποιημένεςοικονομικές καταστάσεις.
Προς τους Μετόχους της PLIAS A.B.E.E.
Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιρειών της
PLIAS A.B.E.E., της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης
αυτών των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη
περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την
εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της
διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές
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καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση
για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.

Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια
την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου εταιρειών της PLIAS A.B.E.E. κατά την 31
Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών του καθώς και τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές του της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις
προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την
προσοχή σας στα εξής:
α.

Στη σημείωση 10.4 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών

καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά:
- στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του ομίλου δεν έχουν εξετασθεί
από τις φορολογικές αρχές για διαφορετικές περιόδους, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο
παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό, με εξαίρεση την περίπτωση της GAGEO A.B.E.E..
- και στο γεγονός ότι από φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων της θυγατρικής PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.968.310. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση

διοικητικής

επίλυσης της διαφοράς και προσφυγή. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η έκβαση της υπόθεσης
θα είναι θετική για την ίδια, ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
β.

Για τη μητρική εταιρεία και για μία θυγατρική της που περιλαμβάνεται στην

ενοποίηση λόγω μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ για μία άλλη συντρέχει και η περίπτωση
εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
μητρικής εταιρείας της 22.12.2005 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου
να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού, να βελτιωθεί η ρευστότητα και να
επιδιωχθεί η συνέχεια της λειτουργίας των εταιρειών του ομίλου.
¾

Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου εκδίδεται σε αντικατάσταση της αντίστοιχης προγενέστερης,
επειδή η εταιρεία προέβη σε επανέκδοση των παρόντων οικονομικών της καταστάσεων,
λόγω διόρθωσης λάθους που εντοπίσθηκε από την εταιρεία και παρατίθεται στην
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παράγραφο 4.4.8 του προσαρτήματος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης 2006.

Χρήση 2006
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 αναδιατυπώθηκαν, λόγω
διακοπτόμενης δραστηριότητας. Οι αρχικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 εγκρίθηκαν
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21 Μαρτίου 2007 και με απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 29/6/2007. Παρατίθεται η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 22/3/2006.
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της PLIAS ΑΒEE,
που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό,
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας
με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του
Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους
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Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας:
1). Στη σημείωση Ν. 4.4.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά:
- Στα μελλοντικά σχέδια και ενέργειες της διοίκησης με τα οποία θα αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι
ρευστότητας και θα εξασφαλισθεί η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και των
θυγατρικών της, με εξαίρεση την έμμεση θυγατρική Plias Hungary η οποία είναι υπό εκκαθάριση.
- Στο ότι για τη θυγατρική Plias Εμπορική Α.Ε. παρόλο που συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, η διοίκηση θεωρεί ότι θα
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της και την επόμενη
χρήση.
2). Στη σημείωση Ν. 4.4.8 επί των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με διορθώσεις λαθών
προγενέστερων οικονομικών καταστάσεων.
3). Στη σημείωση Ν. 4.4.9 επί των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τη μεταβολή της
μεθόδου αποτίμησης των μηχανημάτων από ιστορικό κόστος σε αναπροσαρμοσμένες αξίες, βάση
εύλογων αξιών που προσδιορίσθηκαν κατά την 31/12/2006.
4). Στη σημείωση Ν. 4.4.4 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά:
- Στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του ομίλου δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για διαφορετικές περιόδους, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα
αυτό, με εξαίρεση την περίπτωση της θυγατρικής GAGEO A.B.E.E..
- Στο γεγονός ότι από φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων της θυγατρικής PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1,9 εκατομ. ευρώ περίπου. Η εταιρεία έχει καταθέσει σχετική
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η έκβαση της υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί
στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Και στο γεγονός ότι για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ της θυγατρικής PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, από
το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 1,7 εκατομ. ευρώ περίπου, η είσπραξη της οποίας εξαρτάται από
φορολογικό έλεγχο σε εξέλιξη, η έκβαση του οποίου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία στις
οικονομικές καταστάσεις.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις.
Χρήση 2007
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 εγκρίθηκαν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της 21 Μαρτίου 2008 και με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας της 27/6/2008. Παρατίθεται η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με
ημερομηνία 24/3/2008.
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της PLIAS ΑΒEE,
που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
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Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό,
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας
με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του
Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους
Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας:
1). Στη σημείωση Ν. 4.6.1. επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στους
κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητάς
της και στην απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 42,4 εκατ. Ευρώ. Με την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης, όπως έχει
αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, θα αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
2). Στη σημείωση Ν. 4.6.3. επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά:
- Στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του ομίλου δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για διαφορετικές περιόδους, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα
αυτό.
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- Στο γεγονός ότι από το φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων της θυγατρικής PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1,9 εκατομ. ευρώ περίπου. Η εταιρεία έχει καταθέσει σχετική
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η έκβαση της υπόθεσης
θα είναι θετική για την ίδια και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό, και
– Στο γεγονός ότι για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ της θυγατρικής PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, από το
Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 1,7 εκατομ. ευρώ περίπου, η είσπραξη της οποίας εξαρτάται από
φορολογικό έλεγχο σε εξέλιξη, η έκβαση του οποίου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία στις
οικονομικές καταστάσεις.
Α’ Εξάμηνο 2008
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδους Ιανουαρίου - Ιουνίου 2008 εγκρίθηκαν
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25 Σεπτεμβρίου 2008. Παρατίθεται η Έκθεση
Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ατομικό και ενοποιημένο (συνοπτικό) ισολογισμό της PLIAS ABEE
της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές (συνοπτικές) καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς
και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη
είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο
Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η
επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής
ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.

Συμπέρασμα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα της επισκόπησης, εφιστούμε την
προσοχή σας:
1). Στη σημείωση Ν. 5.5.1 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στους
κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας
της και στην απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 42,4 εκατ. Ευρώ. Με την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης, όπως αποφασίσθηκε
από τη Γενική Συνέλευση, θα αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας της εταιρείας.
2). Στη σημείωση Ν. 5.5.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά:
- Στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του ομίλου δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές για διαφορετικές περιόδους, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα
αυτό.
- Στο γεγονός ότι από το φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων της θυγατρικής PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1,9 εκατομ. ευρώ περίπου. Η εταιρεία έχει καταθέσει σχετική
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η έκβαση της υπόθεσης
θα είναι θετική για την ίδια και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό, και
– Στο γεγονός ότι για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ της θυγατρικής PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, από το
Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 1,7 εκατομ. ευρώ περίπου, η είσπραξη της οποίας εξαρτάται από
φορολογικό έλεγχο σε εξέλιξη, η έκβαση του οποίου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία στις
οικονομικές καταστάσεις.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα
στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω
επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το Νόμο και τις αποφάσεις και είναι συνεπής με τη συνημμένη οικονομική
πληροφόρηση.
•

3.2.1

Η παρούσα Έκθεση Επισκόπησης εκδίδεται σε αντικατάσταση της αντίστοιχης
προγενέστερης, επειδή η εταιρεία προέβη σε επαναδιατύπωση της εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης των παρόντων οικονομικών της καταστάσεων.
Άτυπες – pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σημειώνεται ότι οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων 2006 και 2007
εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7 Οκτωβρίου 2008. Παρατίθεται η
Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2008.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποβάλλουμε
την έκθεσή μας επί των Pro forma ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Pro forma ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες) της Ανώνυμης Εταιρείας PLIAS ABEE και των θυγατρικών της, οι οποίες
αποτελούνται από τους Pro forma ενοποιημένους ισολογισμούς της 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007, τις Pro
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forma ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 και
2007 καθώς και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι Pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, στη βάση που περιγράφεται
στην ενότητα 3.18.2.11, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, με αποκλειστικό σκοπό να παρουσιάσουν το πώς
α) η πώληση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας Olympus Foods ABEE και β) η εξαγορά του μειοψηφικού
πακέτου μετοχών της θυγατρικής Gageo ΑΒΕΕ, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με το προϊόν της
επικείμενης αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS ABEE, θα επηρέαζαν τους ενοποιημένους
ισολογισμούς της PLIAS ABEE κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007 καθώς και τις ενοποιημένες
καταστάσεις αποτελεσμάτων της PLIAS ABEE για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007,
αν τα γεγονότα αυτά είχαν πραγματοποιηθεί την 1.1.2006. Οι Pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, λόγω της φύσης τους παρουσιάζουν μία υποθετική κατάσταση και επομένως, δεν
αντιπροσωπεύουν την πραγματική ενοποιημένη οικονομική θέση ή τα ενοποιημένα αποτελέσματα της PLIAS
ABEE.
Ευθύνη Διοίκησης
Η Διοίκησης της PLIAS ABEE έχει την ευθύνη της σύνταξης των Pro forma ενοποιημένων οικονομικών
πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (E.K.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης, που απαιτείται από το παράρτημα II, στοιχείο 7, του Κανονισμού
(Ε.Κ.) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την κατάλληλη σύνταξη των Pro
forma ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την έκφραση
οποιασδήποτε άλλης γνώμης σχετικά με τις Pro forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή σχετικά με
οποιαδήποτε από τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους. Οι ιστορικές πηγές
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των Pro forma ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών πληροφοριών αφορούν οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από εμάς. Δεν
αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική πληροφόρηση που είχε προγενέστερα διατυπωθεί
και χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών, πέρα από την ευθύνη που είχαμε έναντι των
παραληπτών στους οποίους απευθυνόταν οι διατυπωθείσες εκθέσεις μας επί αυτής της οικονομικής
πληροφόρησης.
Διενεργηθείσα εργασία
Εκτελέσαμε την εργασία μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Εργασιών Διασφάλισης 3000,
«Εργασίες Διασφάλισης εκτός Ελέγχων ή Επισκοπήσεων Ιστορικών Οικονομικών Πληροφοριών». Σχεδιάσαμε
και διενεργήσαμε την εργασία μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι Pro forma ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση προετοιμασίας που δηλώνεται και ότι
αυτή η βάση είναι συνεπής με τις λογιστικές πολιτικές της PLIAS ABEE. Η εργασία μας συνίσταται πρωτίστως
στη σύγκριση των μη προσαρμοσμένων οικονομικών πληροφοριών με τα υποστηρικτικά έγγραφα που
περιγράφονται προηγουμένως στην ενότητα 3.18.2.11 έχοντας λάβει υπόψη τα στοιχεία που υποστηρίζουν
τις προσαρμογές και έχοντας συζητήσει τις Pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με την
Διοίκηση της PLIAS ABEE.
Γνώμη
Κατά την γνώμη μας, από κάθε ουσιώδη άποψη:
α) οι Pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση
προετοιμασίας που αναφέρεται στην ενότητα 3.18.2.11 που δηλώνεται και
β)

αυτή η βάση είναι συνεπής με τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει η PLIAS ABEE.

Η έκθεση αυτή αφορά αποκλειστικά στο σκοπό της δημόσιας προσφοράς στην Ελληνική Επικράτεια και
εισαγωγή 132.562.500 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας PLIAS ABEE στο
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χρηματιστήριο Αθηνών. Ως εκ τούτου η έκθεση αυτή δεν είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε επικράτεια πλην
της Ελληνικής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη Δημόσια
προσφορά που περιγράφεται ανωτέρω. Δεν αποδεχόμαστε δέσμευση ή ευθύνη και αρνούμαστε κάθε
υποχρέωση προς κάθε μέρος όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση αυτής της έκθεσης σε σχέση με κάθε τύπο
συναλλαγής, περιλαμβάνοντας την πώληση μετοχών, εκτός από την προσφορά στο επενδυτικό κοινό των
132.562.500 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω πορίσματα έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις που
θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
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3.3
3.3.1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Φορολογικός Έλεγχος Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005, τα δε στοιχεία της κρίθηκαν ακριβή,
ειλικρινή και οριστικά. Από τον έλεγχο, που διενεργήθηκε το 2006 και αφορούσε τις χρήσεις 20002005, προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις ύψους € 41.236, οι οποίες λογιστικοποιήθηκαν στη
χρήση 2006.
Oι λογιστικές διαφορές για τις χρήσεις 2000-2005 έχουν ως ακολούθως:
2000
Λογιστικές διαφορές

1.264.588

2001

2002

832.200

1.033.426

2003
8.806.747

2004

2005

821.150

701.290

Η ταμειακή επιβάρυνση των χρήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ταμειακή Επιβάρυνση Φορολογικών Υποχρεώσεων

(ποσά σε ευρώ)

2006

2007

2008

Σύνολο

Διαφορές Φ.Π.Α.

4.101

8.947

3.728

16.776

Προσαυξήσεις

5.979

13.045

5.435

24.459

10.080

21.993

9.164

41.236

Η Εταιρεία έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3126/ 4-4-08 αίτηση για φορολογικό έλεγχο των
χρήσεων 2006 και 2007.

3.3.2

Φορολογικός Έλεγχος των Εταιρειών που Περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις

Οι εταιρείες, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της
χρήσης που έληξε 31.12.2007, έχουν υποβάλλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, αιτήσεις
διενέργειας φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων έως σήμερα χρήσεων, οι οποίες
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PLIAS A.B.E.E.

GAGEO A.B.E.E.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΛΕΓΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ

2005

2002
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ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΡΧΗ

2

Διαπεριφερειακό
Ελεγκτικό Κέντρο
Αθηνών (τ.
Εθνικό Ελεγκτικό
Κέντρο)

5

Διαπεριφερειακό
Ελεγκτικό Κέντρο
Αθηνών (τ.
Εθνικό Ελεγκτικό
Κέντρο)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ. ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

3126/ 4-4-08 για τις
χρήσεις 2006 και 2007
749/20.01.06 για τις
χρήσεις 2003 και 2004
4825/06.04.2006 για τη
χρήση 2005
και 4964/4.4.08 για τις
χρήσεις 2006 και 2007
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29046/08-07-2003 για τις
χρήσεις έως τη χρήση
2002. Εντολή τακτικού

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.

(1), (2)

1999

8

ΦΑΕΕ Αθηνών

ελέγχου 961/13.12.04
και συμπληρωματική
εντολή 1034/20.10.05
για τις χρήσεις 2003 και
2004
2448/06.04.2006 για
τη χρήση 2005 και
3125/4-4-2008 για τις
χρήσεις 2006 και 2007

ANINAS HOLDING S.A. (3)

ZORA HOLDING S.A.

(3)

PLIAS HUNGARY K.F.T.

Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ

Δεν έχει
ελεγχθεί από
συστάσεως

Δεν έχει ελεγχθεί
από συστάσεως

Δεν έχει
ελεγχθεί από
συστάσεως

Δεν έχει ελεγχθεί
από συστάσεως

2007

1

2003

4

ΔΟΥ Χαλκίδος

10648/10.04.2006 για τις
χρήσεις 2003, 2004 και
2005 και 9422/ 4-4-08 για
τις χρήσεις 2006 και 2007

(1)

Η εταιρεία FRESHWAYS A.E., που απορρόφησε τη SERVICEWAYS A.E. και μετονομάστηκε σε
PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E., δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007. Επίσης, η εταιρεία SERVICEWAYS A.E. δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2000 και
2001.
(2)

Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάμηνη χρήση 1998-1999,
προέκυψε φόρος επί λογιστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, ποσού
1.968.310 Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε
περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια
και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Ο φορολογικός έλεγχος στην Plias Εμπορική Α.Ε. για τις χρήσεις 2000-2005 είναι σε εξέλιξη μέχρι
και σήμερα. Από τον έλεγχο αυτόν θα εξαρτηθεί και η είσπραξη απαίτησης από ΦΠΑ της
θυγατρικής Plias Εμπορική Α.Ε. ποσού ευρώ 1,7 εκατ. περίπου. Δεν υπάρχουν στοιχεία για βάσιμη
εκτίμηση για ζημία που μπορεί να προκύψει από μη είσπραξη μέρους του ανωτέρω ποσού και γι’
αυτό δεν έγινε καμία σχετική πρόβλεψη.
(3)

Οι ενοποιούμενες εταιρείες της αλλοδαπής φορολογούνται σύμφωνα με τους τοπικούς
φορολογικούς νόμους της χώρας που εδρεύουν.
H Eταιρεία δηλώνει ότι τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικών
χρήσεων των εταιρειών του Ομίλου, όπως παρουσιάζονται ανωτέρω, εκτιμάται ότι δεν δύνανται να
επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του
Ομίλου.
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3.4
3.4.1

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσης 2005, 2006 και 2007 από
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες και περιοδικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονοικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) από την 01.01.2005. Οι
ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των
χρήσεων 2005, 2006, 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοιονιμικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ελέχθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ.
Ευστάθιο Μπανίλα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και παρατίθενται στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (*)
01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2006

(1)

(ποσά σε € χιλ.)
Σύνολο Κύκλου Εργασιών

01.01.-31.12.2005

24.545,58

20.792,12

32.233,61

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

20.168,10

15.136,34

21.879,20

Μικτό Κέρδος

4.377,48

5.655,77

10.354,41

Κέρδη από πώληση συμμετοχών

6.572,83

0,00

0,00

Έξοδα διαθέσεως

5.268,62

5.115,06

8.430,94

Έξοδα διοικήσεως

3.714,94

3.434,23

4.388,37

-1.914,87

-2.279,85

-4.780,52

361,12

644,81

582,78

Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά φόρων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-2.275,99

-2.924,65

-5.363,30

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες

-1.216,97

-425,46

0

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες

-3.492,96

-3.350,11

-5.363,30

Μετόχους μητρικής

-2.251,71

-3.335,70

-5.006,17

Μετόχους μειοψηφίας

-1.241,25

-14,41

-357,13

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-6.253,78

-3.058,47

-9.183,55

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

-580,15

-1.093,45

0,00

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

9.811,51

-2.103,03

-1.010,43

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

68,53

312,16

0,00

Κέρδη (ζημιά), προ Φόρου
Φόρος εισοδήματος

Αποδιδόμενο σε:

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών
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Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-3.626,14

5.436,60

10.257,46

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

397,71

908,72

0,00

1.096,26

1.278,59

876,05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
(1) Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 περιλαμβάνονται και οι διακοπείσες δραστηριότητες
των χρήσεων 2006 και 2007.

•

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων εκμεταλλεύσεων παρουσίασε
αύξηση κατά 18% λόγω: α) αύξησης της δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας κυρίως
στον τομέα παραγωγής προϊόντων φασόν για μεγάλους πολυεθνικούς οίκους, και β) λόγω
αύξησης των εξαγωγών της θυγατρικής εταιρείας Gageo A.B.E.E. που δραστηριοποιείται
στο χώρο των ξενοδοχειακών προϊόντων.

•

To μικτό κέρδος παρουσίασε μείωση κατά 23% λόγω αύξησης των τιμών των πρώτων
υλών διεθνώς. Μέρος της αύξησης αυτής μετακυλίθηκε στους πελάτες.

•

Εντός της χρήσης πουλήθηκαν το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στις θυγατρικές
Kαρέλικα Α.Ε. και Olympus Foods A.B.E.E. Το κέρδος από τις εν λόγω εκποιήσεις ανήλθε
σε 6.572,83 χιλ. Ευρώ και παρουσιάζεται στο κονδύλι «Κέρδη από πώληση συμμετοχών».

•

Τα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων - EBITDA ανήλθαν σε κέρδη 2 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας σημαντικότατη
βελτίωση σε σχέση με το 2006 (0,8 εκατ. Ευρώ) Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως σε
πώληση θυγατρικών εταιρειών.

•

Τα μετά Φόρων αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 3,5 εκατ. Ευρώ έναντι
ζημιών 3,4 εκατ. Ευρώ το 2006.

•

Oι αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν το 2007 κυρίως
λόγω μείωσης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

•

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2007 είναι θετικές λόγω εκποίησης
των θυγατρικών Kαρέλικα Α.Ε. και Olympus Foods A.B.E.E.

•

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το 2007 είναι αρνητικές λόγω
αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

34

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (*)

(ποσά σε € χιλ.)

31.12.2007 31.12.2006

31.12.2005

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

34.727

44.356

34.389

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

20.773

24.111

25.570

55.500

68.467

59.959

27.032

27.032

20.181

-26.167

-25.916

-27.549

220

1.508

489

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

41.998

51.207

47.846

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

12.418

14.636

18.992

55.500

68.467

59.959

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(*) Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Στην ενότητα 3.18 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για
τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
•

Την 31.12.2007 τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία καθώς επίσης και τα
κυκλοφορούνται περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται μειωμένα καθώς εκποιήθηκαν οι
θυγατρικές Olympus Foods A.B.E.E. και Καρέλικα Α.Ε.

•

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2007 εμφανίζεται μειωμένο λόγω των
ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης.

•

Οι υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) εμφανίζονται επίσης μειωμένες
λόγω πώλησης των θυγατρικών

Olympus Foods A.B.E.E. και Καρέλικα Α.Ε. και

αποπληρωμής δανείων.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

35

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

3.4.2

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσης α’ εξαμήνου 2008 από τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

(ποσά σε € χιλ.)
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Κέρδη από πώληση συμμετοχών

01.01-30.06.2008

01.01-30.06.2007

11.158,42

10.505,25

9.385,18

8.071,60

1.773,24

2.433,65

0

1.242,47

Έξοδα διαθέσεως

1.579,95

2.122,93

Έξοδα διοικήσεως

1.468,90

1.358,28

-2.195,56

-814,7

107,13

366,43

-2.302,69

-1.181,13

0

-292,04

-2.302,69

-1.473,17

-2.232,25

-1.393,27

-70,44

-79,90

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

2.242,75

-1.451,58

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0

-95,35

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-1.801,53

5.243,24

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0

-82,27

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-156,23

-2.160,12

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0

162,2

1.381,25

2.894,70

Κέρδη (ζημιά), προ Φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά φόρων από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες
Αποδιδόμενο σε:
Μετόχους μητρικής
Μετόχους μειοψηφίας
Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(ποσά σε € χιλ.)

30.06.2008

31.12.2007

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

35.918

34.727

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

19.978

20.773

55.896

55.500

27.032

27.032

-24.750

-26.167

149

220

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

39.528

41.998

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

13.937

12.418

55.896

55.500

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων
Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο κύκλος εργασιών και το μικτό κέρδος δεν είναι συγκρίσημα με τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου
της περσινής χρήσης λόγω της αλλαγής του τρόπου διάθεσης των επώνυμων προιόντων της
μητρικής εταιρείας στην εσωτερική αγορά.
Συγκεκριμένα η διάθεση των ανωτέρω προϊόντων δεν γίνεται πλέον από τη θυγατρική PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. αλλά από τρίτη εταιρεία, η οποία αγοράζει τα προϊόντα και με δικά της μέσα και
κόστος, που βαρύνει την ίδια, τα μεταπωλεί περαιτέρω στα τελικά σημεία πώλησης στην
εσωτερική αγορά.
Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι:
1. Ο κύκλος εργασιών να είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο επειδή δεν
γίνονται με τιμές πώλησης στα τελικά σημεία πώλησης, αλλά σε ενδιάμεσο μεταπωλητή.
2. Το κόστος της διάθεσης των προϊόντων στα τελικά σημεία πώλησης να μην επιβαρύνει τον
όμιλο, αλλά την τρίτη εταιρεία.
Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί κυρίως από την διεθνή αύξηση των τιμών
α΄υλών, από την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και από το γεγονός ότι την αντίστοιχη
περσινή περίοδο τα ενοποιημένα αποτελέσματα είχαν ευνοηθεί από κέρδη από πώληση
συμμετοχών.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές λόγω βελτίωσης διαχείρισης των
απαιτήσεων από πελάτες.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είναι αρνητικές λόγω αγοράς ενσώματων
παγίων και σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006 εμφανίζονται μειωμένες καθώς την
αντίστοιχη περισινή περίοδο η Εταιρεία είχε προβεί σε πώληση της θυγατρικής της Καρέλικα Α.Ε.
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Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι βελτιωμένες σε σχέση με την
αντίστοιχη περισινή περίοδο παρά την μεγαλύτερη αποπληρωμή δανείων λόγω είσπραξης ποσών
προοριζόμενων για αύξηση κεφαλαίου.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 31.12.2007 εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με την
31.12.2006 λόγω αγοράς ενσώματων παγίων.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει αυξηθεί παρά τα ζημιογόνα αποτελέσματα της περιόδου λόγω
καταβολής ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Τέλος, οι υποχρεώσεις κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά της 31.12.2006 παρά την
αύξηση των προμηθευτών (που οφείλεται κυρίως σε αγορά παγίων) λόγω αποπληρωμής δανείων.
3.5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

3.5.1

Ιστορικό και Ανάπτυξη

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1870 με την επωνυμία «Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στο Πλωμάρι
Λέσβου. Το 1913 μεταφέρθηκε στον Πειραιά, στο πρώτο εργοστάσιο αποκλειστικής παραγωγής
σαπουνιού, και το 1965 μεταφέρθηκε στην Κάτω Κηφισιά. Από την αρχή του έτους 1960, έχει
μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με την υπ’ αριθμ. 619910/245/22.12.1959 Πράξη του Υπουργού
Εμπορίου (ΦΕΚ 7/9.1.1960) και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί
ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει (Αριθμός Μ.Α.Ε.: 13108/06/Β/86/89).
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Νοεμβρίου 2000,
αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ».
Η σημερινή έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αυλίδος του νομού Ευβοίας, τηλ.: 210 2262085000, Fax: 22620-85015, e-mail: info@plias.gr, web site: www.plias.gr. Η διάρκειά της έχει
ορισθεί μέχρι την 8η Ιανουαρίου του έτους 2099.
Συνοπτικά, η ιστορική εξέλιξη της Εταιρείας από ιδρύσεως και μέχρι σήμερα έχει ως ακολούθως:
1870: Ο Δημήτρης Παπουτσάνης ιδρύει στο Πλωμάρι της Λέσβου το πρώτο εργοστάσιο
παραγωγής ελαιολάδου με μηχανήματα ατμού με τη γνωστή επωνυμία «Π.Δ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ».
1913: Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μεταφέρονται στον Πειραιά και προστίθενται
οι πρώτες σύγχρονες γραμμές παραγωγής σαπουνιού.
1960:

Η Εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία.

1965: Το εργοστάσιο παραγωγής μεταφέρεται στην Κάτω Κηφισιά, όπου και διατηρείται μέχρι
τον καταστροφικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999.
Ξεκινά η πολιτική επέκτασης των δραστηριοτήτων της Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ με την
απόκτηση του 47,70% της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ.
1972: Η Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ εισέρχεται
διαπραγμάτευση των μετοχών της.

στο

Χρηματιστήριο

Αθηνών

και

αρχίζει

η

1992: Η Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ αποφασίζει να αξιοποιήσει το πανελλαδικό εμπορικό της δίκτυο,
προσφέροντάς το και για τη διακίνηση προϊόντων τρίτων.
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1994: Αποκτά την εταιρεία διανομών MAN TRADING K.F.T., η οποία μετονομάστηκε σε PLIAS
HUNGARY K.F.T. και δραστηριοποιείται στην Ουγγαρία στον τομέα της εμπορίας τόσο των
προϊόντων της Εταιρείας όσο και προϊόντων των εταιρειών ΣΑΡΑΝΤΗΣ και ΕΥΡΗΚΑ.
1997: Η εταιρεία GAGEO A.B.E.E. εντάσσεται στο δυναμικό της Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ με την
εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου.
1998: Η Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ιδρύει την εταιρεία FRESHWAYS, η οποία επικεντρώνεται στην
εμπορία και διάθεση προϊόντων ψυγείου, μέσω δικού της δικτύου και την εταιρεία
YOPLAIT HELLAS Α.Ε. με σκοπό τη διάθεση και προώθηση των γαλακτοκομικών
προϊόντων (γιαούρτια, τυριά και γλυκά) σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία SODIMA
INTERNATIONAL S.A.
1999: Η Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ αποκτά σημαντική πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία
ΤΣΑΚΙΡΗΣ και μειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία OLYMPUS FOODS.
Ο καταστροφικός σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές στο
εργοστάσιο της Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και λαμβάνεται η απόφαση για κατασκευή νέου
εργοστασίου στη Ριτσώνα Βοιωτίας.
2000: Ιδρύεται η εταιρεία διανομών SERVICEWAYS, η οποία εκτελεί αρχικά μέρος της εμπορικής
δραστηριότητας της Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ.
Η Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ αποκτά συμμετοχή στην εταιρεία ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
Πραγματοποιείται το επαναλανσάρισμα των τσιπς ΤΣΑΚΙΡΗΣ.
Κυκλοφορεί το νέο, καινοτομικό προϊόν «NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ» και
κατασκευάζονται εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για την παραγωγή του.
Μετονομάζεται η εταιρεία σε PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.
Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου εργοστασίου στη Ριτσώνα.
H συνδεδεμένη εταιρεία YOPLAIT HELLAS Α.Ε. τίθεται σε εκκαθάριση.
2001: Η PLIAS αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία OLYMPUS FOODS, η οποία
δραστηριοποιείται στη παραγωγή τυποποιημένων σαλατών και σαλστών για λιανική και
επαγγελματική χρήση.
Ξεκινά η λειτουργία του νέου εργοστασίου σαπουνιών και καλλυντικών στη Ριτσώνα.
Αρχίζουν οι εργασίες κατεδάφισης των κτιρίων του εργοστασίου στην Κηφισιά, που είχε
υποστεί σοβαρότατες ζημιές από το σεισμό της 9ης Σεπτεμβρίου 1999.
Οι διοικητικές υπηρεσίες της Εταιρείας στεγάζονται σε μισθωμένο ακίνητο, που βρίσκεται
στην οδό Κρέοντος 25, Σεπόλια - Αθήνα, τηλ. 210-8196000.
Αποκτά ποσοστό συμμετοχής 5,86% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας AIOLOS
Logistics Α.Ε., με σκοπό την ενδυνάμωση του δικτύου διανομής στη Βόρειο Ελλάδα.
Αποκτά επιπλέον ποσοστό 31% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.,
κατέχοντας τελικά το 100% της εν λόγω εταιρείας.
Παράλληλα, η PLIAS, σε συνεργασία με την εταιρεία Lamda Development, προχωρεί στην
ίδρυση joint venture με την επωνυμία «Lamda Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών &
Αξιοποίησης Ακινήτων» με σκοπό την αξιοποίηση οικοπέδου στην Κάτω Κηφισιά.
Με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, οι θυγατρικές εταιρείες SERVICEWAYS και
FRESHWAYS συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και η
προκύπτουσα εταιρεία μετονομάζεται σε PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλαίσιο της στροφής της στρατηγικής του Ομίλου στην παραγωγή και εμπορία
καταναλωτικών αγαθών, προχωρά στην πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία ΒΙΟΡΥΛ.
2002: Η PLIAS προχωρά σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
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Με σκοπό την εστίαση στην ενίσχυση των αποδοτικών της δραστηριοτήτων στο κύριο
αντικείμενό της δηλ. την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών προϊόντων, η
PLIAS προχωρά σε πώληση του ποσοστού 50%, το οποίο κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο
της «Λάμδα Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Ακινήτων».
2003: Η PLIAS προχωρά σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με σκοπό τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της
κατάστασης, την εξασφάλιση σημαντικών χρηματοροών, τη μείωση των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων και τη βελτίωση της καθαρής θέσης του Ομίλου.
2004: Η PLIAS προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής, επιδιώκοντας τη
δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού διοικητικού σχήματος, διασφαλίζοντας
σημαντικά χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα. Στο πλαίσιο αυτό, το Οκτώβριο αυξάνει το
ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία OLYMPUS FOODS Α.Β.Ε.Ε. από 75% σε 91%.
2005: Η PLIAS, εντός του μηνός Δεκεμβρίου, προχωρά στην πώληση του εμπορικού σήματος
«ΜΑΝΑ OILS» στην εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.»., επικεντρώνοντας τη βιομηχανική της
δραστηριότητα σε προϊόντα σαπωνοποιίας.
2006: Aπό την 1η Ιανουαρίου 2006, η θυγατρική εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. διακόπτει τη
διανομή και εμπορία των προϊόντων της εταιρείας ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. Πρόκειται για τα
προϊόντα «Ανθός», «fy.tro» και «organic». Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης
στρατηγικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου αναφορικά με τις εμπορικές του δραστηριότητες,
με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και τον εξορθολογισμό του. Συγκεκριμένα, η PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στην εμπορία και διανομή των προϊόντων
του Ομίλου.
Εντός του έτους, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: α) Reverse Split με αύξηση της
ονομαστικής αξίας έκαστης των μετοχών από 0,30 Ευρώ σε 0,600000062433497 Ευρώ και
την έκδοση 33.635.790 νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών σε αντικατάσταση
των 67.271.587 παλαιών μετοχών, και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 9.418.023,30 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας
έκαστης των μετοχών από 0,600000062433497 Ευρώ σε 0,32 Ευρώ. γ) Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά ποσό 16.268.360,32 με την έκδοση 50.838.626 κοινών ανωνύμων
μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,32 εκάστη.
Επεκτάθηκε η συνεργασία με την γαλλική εταιρεία Cadum. Η νέα συμφωνία αφορά την
παραγωγή όλων των στερεών σαπουνιών της γαλλικής εταιρείας στις εγκαταστάσεις της
Plias A.B.E.E. και συγκεκριμένα των brands Cleopatra, Cadum, Donge και Savon Le
Naturel
Τέλος, η Plias Hungary, εταιρεία διανομής και διακίνησης επώνυμων καταναλωτικών
αγαθών της μητρικής εταιρείας και τρίτων στην αγορά της Ουγγαρίας, τέθηκε στη χρήση
υπό εκκαθάριση.
2007: Εντός του έτους η Εταιρεία προέβη στην πώληση δύο θυγατρικών της, της Καρέλικα Α.Ε.
και της Olympus Foods A.B.E.E. (Η επίδραση στα αποτελέσματα αναφέρεται στην
παράγραφο 3.5.2.3.)
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3.5.2

Επενδύσεις
3.5.2.1

Επενδύσεις Περιόδου 01.01.2005 – 30.06.2008

Κατά την περίοδο 01.01.2005 έως 30.6.2008, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις σε ασώματα
και ενσώματα πάγια στοιχεία συνολικού ύψους €6,7 οι οποίες παρουσιάζονται ανά κατηγορία στον
πίνακα που ακολουθεί:
Επενδύσεις Ομίλου σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

(ποσά σε €)

2005

Γήπεδα και οικόπεδα

2006

2007

α' εξάμηνο
2008

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

275.000

0

275.000

48.368

190.827

65.559

46.231

350.985

1.054.948

2.401.755

1.279.332

187.997

4.924.032

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

149.959

121.431

35.323

8.418

315.131

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

0

143.340

484.277

0

627.617

Ασώματες ακινητοποιήσεις

0

220.526

16.318

730

237.574

1.253.275

3.077.879

2.155.809

243.376

6.730.339

Κτίρια
κτιρίων

-

Εγκαταστάσεις

Μηχανήματα - Μηχανολογικός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, μη ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Οι επενδύσεις σε συμμετοχές περιγράφονται στην παράγραφο 3.5.5.2.
Οι επενδύσεις, όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, περιγράφονται, ανά κατηγορία,
ακολούθως:
Γήπεδα και οικόπεδα
Στη χρήση 2007, η μητρική εταιρεία αγόρασε οικόπεδο στην Εύβοια.
Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Στη χρήση 2005, οι επενδύσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων αφορούν βελτιώσεις των
εργοστασίων της PLIAS και της GAGEO A.B.E.E. στη Ριτσώνα και βελτιώσεις του εργοστασίου της
OLYMPUS FOODS A.B.E.E. Στη χρήση 2006 οι επενδύσεις αφορούν κτιριακές βελτιώσεις στα
εργοστάσια της Olympus Foods στην Κατερίνη και της Plias στη Ριτσώνα και κατασκευή γραφείου
στον χώρο της παραγωγής του εργοστασίου της Gageo. Στη χρήση 2007 οι επενδύσεις αφορούν
κυρίως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Gageo και βελτιώσεις του εργοστασίου
της Plias. Το πρώτο εξάμηνο του 2008, οι επενδύσεις αφορούν νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
για την τοποθέτηση και λειτουργία νέων μηχανών στην εταιρεία Gageo.
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Στη χρήση 2005, οι επενδύσεις αφορούν βελτιώσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού του
εργοστασίου της PLIAS στη Ριτσώνα, αγορές καλουπιών και μηχανής παραγωγής πλαστικών της
GAGEO A.B.E.E. και μηχανολογικού εξοπλισμού της OLYMPUS FOODS A.B.E.E.. Στη χρήση 2006 οι
επενδύσεις αγορούν βελτιώσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού των εργοστασίων της Plias στην
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Ριτσώνα και της Olympus Foods στην Κατερίνη και καλούπια της Gageo. Στη χρήση 2007, οι
επενδύσεις αφορούν Αγορά μηχανήματος παραγωγής πλαστικών, βελτιώσεις γραμμών παραγωγής
καλλυντικών, και αγορά καλουπιών πλαστικών στο εργοστάσιο της Gageo και αγορές καλουπιών
και βελτιώσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου της PLIAS στη Ριτσώνα. Tο πρώτο
εξάμηνο του 2008, οι επενδύσεις αφορούν καλούπια και κυλίνδρους που αγοράστηκαν από τις
εταιρείες Gageo και Plias.
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Στη χρήση 2005, οι επενδύσεις αφορούν κυρίως αγορά κλιματιστικών για το χώρο παραγωγής της
OLYMPUS FOODS A.B.E.E., όργανα χημείου της GAGEO A.B.E.E. και τεχνολογισμό εξοπλισμό της
μητρικής PLIAS. Στη χρήση 2006, οι επενδύσεις αφορούν όργανα ποιοτικού ελέγχου της Plias,
πρόσθετο εξοπλισμό στο χώρο παραγωγής της Olympus Foods, H/Y της Plias Εμπορική, αγορές
Η/Υ και κατασκευή ραφιών της Gageo. Στη χρήση 2007, οι επενδύσεις αφορούν όργανα ποιοτικού
ελέγχου και εξοπλισμό H/Y της Plias ΑΒΕΕ και αγορά ανυψωτικού μηχανήματος στην Gageo. Το
πρώτο εξάμηνο 2008, οι επενδύσεις αφορούν μηχανογραφικό εξοπλισμό.
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Τη χρήση 2006 οι επενδύσεις αφορούν αγορά λογισμικού από την Plias, την Olympus Foods και
την Gageo. Στη χρήση 2007, οι επενδύσεις αφορούν έξοδα κτήσεως Οικοπέδου και έξοδα αγοράς
software της εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ.
Την περίοδο 01.01.2005 – 30.06.2008, πραγματοποιήθηκαν και εκποιήσεις μη λειτουργικών
παγίων, συνολικού ύψους € 2,1 εκατ., οι οποίες παρουσιάζονται, ανά κατηγορία, στον πίνακα που
ακολουθεί:
Εκποιήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Ομίλου

(ποσά σε €)

2005

2006

2007

30.06.2008

ΣΥΝΟΛΟ

Γήπεδα και οικόπεδα

5.000

252.205

0

257.205

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων

1.307

352.485

0

353.792

Μηχανήματα - Μηχανολογικός
εξοπλισμός

4.907

Μεταφορικά μέσα

1.029.653 135.558

9.880

1.179.998

0

0

0

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

66.781

247.433

18.141

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

0

0

0

0

Ασώματες ακινητοποιήσεις

0

0

0

0

77.995 1.881.776 153.699

9.983 2.123.453

ΣΥΝΟΛΟ

0
103

332.458

Το 2005, οι εκποιήσεις αφορούν κυρίως πωλήσεις μεταφορικών μέσων της μητρικής εταιρείας.
Κατά τη χρήση 2006 οι εκποιήσεις αφορούν την πώληση του κτιρίου και εξοπλισμού (0,8 εκατ.
Ευρώ) της Plias Hungary στην Ουγγαρία η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση και ποσό 0,8 εκατ. Ευρώ
αφορά sales and lease back μηχανημάτων που πραγματοποίησε η Gageo και εκποιήσεις καλουπιών
που πραγματοποίησε η μητρική εταιρεία. Οι εκποιήσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων
πραγματοποιήθηκαν σε τιμές, που προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς. Το 2007 οι εκποιήσεις
αφορούν κυρίως πωλήσεις καλουπιών της μητρικής εταιρείας. Το α’ εξάμηνο του 2008 οι
εκποιήσεις αφορούν πωλήσεις κυλίνδρων της μητρικής εταρείας.
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3.5.2.2

Επενδύσεις σε Συμμετοχές

Την περίοδο 2005 – 2007, η Εταιρεία συμμετείχε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των
ακόλουθων συνδεδεμένων εταιρειών:
Επενδύσεις Εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο Ενοποιούμενων και μη Εταιρειών

(ποσά σε €)
α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2005

2006

2007

ΣΥΝΟΛΟ

1 ANINAS HOLDING S.A.

0

0

0

2 PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

4.000.000

0

4.000.000

0

0

0

19.589

0

19.589

3 GAGEO Α.Β.Ε.Ε.
4 OLYMPUS FOODS Α.Β.Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
5 ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 INKAT A.E.
ΣΥΝΟΛO

0

0 299.076

0

0

4.019.589

299.076
0

0 299.076 4.318.665

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, μη ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

3.5.2.3

Αποεπενδύσεις συμμετοχών

Εντός του 2006 η Εταιρεία προέβη σε πώληση του ποσοστού που κατείχε στην AIOLOS
LOGISTICS SERVICES A.E. Από την πώληση αυτή δεν προέκυψε αποτέλεσμα. Εντός του 2007 η
Εταιρεία προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών (100%) που κατείχε στην Εταιρεία
Καρέλικα Α.Ε.. Από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος για τον Όμιλο 1,24 εκατ. ευρώ. Επίσης,
εντός της ίδιας χρήσης, η Εταιρεία προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών (91%) που
κατείχε στην Εταιρεία Olympus Foods A.B.E.E. Από αυτήν την πώληση προέκυψε κέρδος για τον
Όμιλο 5,90 εκατ. ευρώ.
3.5.2.4

Τρέχουσες Επενδύσεις

Η εταιρεία θα θέσει σε εφαρμογή επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 10.000.000 ευρώ με
σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την
βελτίωση της παραγωγικότητας.
Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2008 θα ανέλθουν στο ποσό των 6.568.000
ευρώ ενώ για τα έτη 2009 και 2010 θα υλοποιηθεί το υπόλοιπο επενδυτικό πρόγραμμα αξίας
3.432.000 ευρώ.
Το επενδυτικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί κατά 70% (ποσό 7.000.000) από την ίδια την
Εταιρεία και συγκεκριμένα από πόρους που θα αντλήσει από την αποφασισθείσα, με την από
05.08.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και κατά 30% (3.000.000 ευρώ) από επιδότηση της Εταιρείας σε εφαρμογή του
Αναπτυξιακού Ν. 3299/2004. Σημειώνεται ότι έχει ήδη χορηγηθεί στην Εταιρεία βεβαίωση
επιλεξιμότητας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με την ως άνω
επένδυση.
Σχετικός πίνακας των επενδύσεων παρατίθεται κατωτέρω.
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Είδος Επένδυσης

Αξία Επένδυσης

Μηχανολογικός εξοπλισμός για Παραγωγή Ειδών Συσκευασίας

1.662.000

Μηχανολογικός εξοπλισμός για Παραγωγή και Εμφιάλωση Καλλυντικών

2.977.000

Λοιπός Εξοπλισμός

1.155.000

Εξοπλισμός μηχανογράφησης και πληροφορικής

220.000

Δαπάνες για αγορά Μεταφορικών μέσων

21.000

Δαπάνες Μελετών και συμβούλων

55.000

Ιδιοκατασκευή

478.000

Γραμμή σαπώνων

1.500.000

Σύγχρονο τυπογραφείο

1.932.000
10.000.000

Οι επενδύσεις αφορούν:
•

Την καθετοποίηση της παραγωγής υλικών συσκευασίας (μπουκαλιών), τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή και εμφιάλωση των προιόντων. Για το σκοπό αυτό θα
αγορασθούν 3 μηχανές INJECTION και 3 μηχανές PET, καθώς και συστήματα υποστήριξης των
παρακάτω μηχανών.

•

Την βελτίωση της γραμμής παραγωγής καλλυντικών με την αγορά 4 γεμιστικών μηχανών
καλλυντικών και την αυτοματοποίσή της, με την αγορά 2 μηχανών ομαδοποίησης και
κιβωτισμού (PALLETIZER), των προιόντων.

•

Την αύξηση της παραγωγικότητας στην γραμμή προιόντων, όπου θα αγορασθούν 2 δεξαμενές
ανάμιξης, 3 δεξαμενές αποθήκευσης καθώς και συστήματα υποστήριξης και βελτίωσης των
γεμιστικών μηχανών.

•

Την αγορά σειράς καλουπιών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγής νέων
προιόντων και νέο Preform σε σειρά υφιστάμενων προιόντων.

•

Αναβάθμιση του Sap ( ERP μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας ) σε νεότερη έκδοση με
περισσότερες δυνατότητες και λιγότερο κόστος συντήρησης.

•

Νέα πλήρη αυτόνομη γραμμή σαπουνιών για αύξηση παραγωγής και νέα προϊόντα.

•

Εργαστήριο τυπογραφείου για καθετοποίηση των ήδη υπαρχόντων εργασιών που τώρα
ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες με απώτερο σκοπό την μείωση του κόστους
παραγωγής των προϊόντων.

3.5.2.5

Xρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της από 24/5/2006 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με την
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, της 24/05/2006 και την υπ' αριθμόν
4/387/19.6.2006 απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού
ποσού 16.268.360,32 Ευρώ μείον έξοδα 296.643 Ευρώ) καθαρού ποσού 15.971.717,32 Ευρώ, τα
οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν πλήρως μέχρι 31.3.2007
ως ακολούθως:
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Τρόπος
Διάθεσης
Αντληθέντων
Κεφαλαίων (σε
ευρώ)

Προβλεπόμενη
Χρήση σύμφωνα
με την από
24.05.2006 Γ.Σ. &
το Ενημερωτικό
Δελτίο

Διατεθέντα
κεφάλαια έως
31/12/2006

Διατεθέντα
κεφάλαια
από 1.1.2007
έως
31.3.2007

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

3.860.000

3.860.000

0

3.860.000

8.111.717

8.085.366

26.351

8.111.717

15.971.717

15.945.366

26.351

15.971.717

Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου
Plias
Εμπορική A.E.
Αποπληρωμή
άτοκου δάνειο από
τον μέτοχο Thrush
Investment
Holding Ltd
Κεφάλαιο κίνησης
Σύνολο

Σύνολο
διατεθέντων
κεφαλαίων
έως
31/03/2007

Οι δαπάνες της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπερέβησαν το προβλεπόμενο ύψος δαπανών κατά
8,5 χιλ. ευρώ περίπου.
Λοιπά στοιχεία: α. Περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης: 10 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου 2006 β.
Μετοχές που εκδόθηκαν: 50.838.626 γ. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑ: 4
Οκτωβρίου 2006 δ. Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 9 Αυγούστου 2006
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3.6

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.6.1

Κυριότερες Δραστηριότητες

Η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής σαπουνιών και
προϊόντων προσωπικής περιποίησης, καθώς και ροφημάτων στιγμιαίου καφέ.
Η Εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την παραγωγή των σαπουνιών
και καλλυντικών στη Ριτσώνα Βοιωτίας, από όπου προμηθεύει, εκτός της ελληνικής αγοράς, πολλές
αγορές του εξωτερικού με προϊόντα που φέρουν δικά της σήματα ή με παραγόμενα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας (private label) και φασόν (facon).
Όσον αφορά στους παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν τις τιμές και τη ζήτηση των
προϊόντων της Εταιρείας, σημειώνεται ότι τα ροφήματα κρύου στιγμιαίου καφέ παρουσιάζουν
έντονη εποχικότητα, με το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών τους να συντελείται τους θερινούς
μήνες. Επίσης, όσον αφορά τα σαπούνια και καλλυντικά, παρ’ ότι ως προϊόντα παρουσιάζουν,
επίσης, έντονη εποχικότητα κατά τους θερινούς μήνες, οι πωλήσεις της Εταιρείας σε αυτούς τους
κλάδους παραμένουν σε υψηλά επίπεδα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:
3.6.1.1

Κλάδος Στερεών Σαπουνιών

Τα προϊόντα του κλάδου χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα αρωματικά σαπούνια, τα
σαπούνια γλυκερίνης και τα πράσινα ελαιολάδου. Οι κυριότερες σειρές προϊόντων αυτής της
κατηγορίας είναι οι ακόλουθες:
•

Papoutsanis Aromatics, σαπούνια αρωματικά πολυτελείας.

•

Papoutsanis Καραβάκι, αγνό, για ευαίσθητες επιδερμίδες.

•

Papoutsanis Γλυκερίνης.

•

Πράσινο παραδοσιακό σαπούνι ελαιολάδου Papoutsanis.

•

OLIVIA, σαπούνια ελαιολάδου με προσθήκη βοτάνων ή φυσικών συστατικών.

Ως βασικές α΄ ύλες χρησιμοποιούνται ζωικό λίπος και φυτικά έλαια, τα οποία εισάγονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Άπω Ανατολή, ενώ για τα σαπούνια ελαιολάδου χρησιμοποιούνται
λιπαρά ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής του προμηθευτή είναι ποιοτικά και
οικονομικά. Γενικά, τα λιπαρά που χρησιμοποιεί η Εταιρεία βρίσκονται σε επάρκεια και, επομένως,
δεν δημιουργείται κανενός είδους εξάρτηση από προμηθευτές. Σημειώνεται ότι η τιμή των λιπαρών
κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά.
Από τον Νοέμβριο 2006 έχει αρχίσει μία έντονη ανατίμηση τών λιπαρών στην παγκόσμια αγορά
λόγω της ζήτησης που αναπτύσεται στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Η ανατίμηση αυτή
χαρακτηρίζεται σαν ράλυ τιμών και έχει διάρκεια πράγμα που συμβαίνει πρώτη φορά. Συνήθως
υπάρχουν περίοδοι με υψηλές τιμές που όμως έχουν να κάνουν με την εποχικότητα της
παραγωγής. Για να μπορέσει η εταιρεία να ανταπεξέλθει στην κατάσταση αυτή της αγοράς άρχισε
να μετακυλύει την διαφορά κόστους που προκύπτει προς τους πελάτες της είτε αυτοί είναι
βιομηχανικοί είτε καταναλωτές. Ταυτόχρονα αναπτύσσει τοπικό παραγωγό που να έχει την
δυνατότητα να παράγει με υψηλά ποιοτικά κριτήρια και σε ποσότητες επαρκείς. Το προσδοκώμενο
όφελος προέρχεται από την διαφορά του μεταφορικού κόστους σε σχέση με την προμήθεια από
τις αγορές της Ευρώπης.
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3.6.1.2

Κλάδος Υγρών Σαπουνιών και Καλλυντικών

Τα υγρά σαπούνια και τα καλλυντικά χωρίζονται σε τέσσερις βασικές ομάδες:
•

Υγρά κρεμοσάπουνα.

•

Υγρά αφρόλουτρα.

•

Αφροντούς.

•

Γαλακτώματα σώματος.

Η Εταιρεία παράγει ολοκληρωμένη σειρά υγρών κρεμοσάπουνων με την επωνυμία «Papoutsanis
Natura». Η σειρά περιλαμβάνει πλήρη γκάμα προϊόντων σε αντλία, αλλά και ανταλλακτικά
προϊόντα για το επαναγέμισμα των αντλιών. Επιπλέον, δραστηριοποιείται έντονα και στις άλλες
τρεις ομάδες με τις ακόλουθες 2 σειρές αρωματικών και ενυδατικών αφρόλουτρων / αφροντούς:
•

Papoutsanis Aromatics, σε 7 αρωματικές προτάσεις.

•

Papoutsanis Καραβάκι, ενυδατικό απαλό αφροντούς για καθημερινή χρήση σε δύο
αρωματικές προτάσεις.

•

Papoutsanis Aromatics γαλάκτωμα σώματος σε 3 αρωματικές προτάσεις.

Από τις αρχές του 2005, η Εταιρεία κυκλοφορεί στην ελληνική και διεθνή αγορά τη νέα πλήρη
σειρά Papoutsanis Olivia βασισμένη στα συστατικά του ελαιολάδου και περιλαμβάνει:
•

Στερεό σαπούνι σε 4 αρωματικές προτάσεις.

•

Δύο αφρόλουτρα.

•

Λάδι σώματος.

•

Γαλάκτωμα σώματος.

•

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών.

•

Κρέμα χεριών.

•

Δύο σαμπουάν (για κανονικά και λιπαρά μαλλιά).

•

Μάσκα μαλλιών.

3.6.1.3

Κλάδος Ροφημάτων

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ροφημάτων καφέ με το προϊόν ««NESCAFE FRAPPE
ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ», για τη δημιουργία του οποίου συνεργάστηκε με τη Nestle, όσον αφορά την
προμήθεια του εμπορικού σήματος και της πρώτης ύλης (στιγμιαίος Νescafe).
Το εν λόγω προϊόν, το οποίο παράγεται για λογαριασμό της PLIAS από την μέχρι και τέλος του
2007 θυγατρική εταιρεία ΟLYMPUS FOODS A.B.E.E., δυνάμει σχετικής σύμβασης, αποτελεί
καινοτομία στο χώρο και κατοχυρωμένη πατέντα της Εταιρείας, καθώς ενσωματώνει στο καπάκι
καφέ, ζάχαρη και γάλα σε σκόνη, και επιπλέον νερό μέσα στο Shaker. Ο καταναλωτής το
προμηθεύεται κρύο από το ψυγείο και το φτιάχνει όπως επιθυμεί δηλαδή σκέτο, μέτριο, γλυκό, με
ή χωρίς γάλα. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στη συσκευασία του προϊόντος
για καλύτερη στεγανότητα και ευκολία στη χρήση.
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3.6.1.4

Εμπορικός Κλάδος

Η διακίνηση, αποκλειστικά στην ελληνική αγορά και στο κανάλι του λιανεμπορίου των επωνύμων
καταναλωτικών αγαθών της Εταιρείας, πραγματοποιείται από την εταιρεία διανομών ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Η
διακίνηση και εμπορία των προϊόντων OLIVIA στο κανάλι των φαρμακείων γίνεται αποκλειστικά
απο την εταιρεία MEDIHELM. Επιπλέον, τη διακίνηση του προϊόντος «NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ
ΣΕΪΚΕΡ» στον νομό Αττικής, έχει, η ΕΛΧΥΜ Α.Β.Ε.Ε. Η εμπορία των βιομηχανικών και των
ιδιωτικής ετικέτας (private label) προϊόντων, η διακίνηση του «NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ»
εκτός Αττικής καθώς και η διακίνηση των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και των
προϊόντων OLIVIA στην τουριστική και επιλεκτική αγορά, πραγματοποιείται από την ίδια την
PLIAS.
3.6.2

Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια του 2007, η Εταιρεία λάνσαρε στην αγορά τα ακόλουθα νέα προϊόντα:
•

Αφρόλουτρα Aromatics for men

•

Natura κρεμοσάπουνο με εκχυλίσματα εληάς

Προκειμένου η Εταιρεία να προωθήσει τα παραπάνω αναφερόμενα νέα προϊόντα της, καταχώρησε
Δελτία Τύπου σε περιοδικά και εφημερίδες και συμμετείχε σε προβολές και καταχωρήσεις σε
φυλλάδια επιλεγμένων σημείων πώλησης.
3.6.3

Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας

O Όμιλος Plias έχει ένα και μόνο επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας, αυτόν της παραγωγής
(στην Ελλάδα) καταναλωτικών ειδών και διάθεσης τους στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.

Δίκτυο Πωλήσεων
Η Εταιρεία έχει αναθέσει στην εταιρεία διανομών ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. την κατ’ αποκλειστικότητα
προώθηση και διανομή των επωνύμων προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Η Εταιρεία πωλεί στην
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. τα προϊόντα της σε τιμές τιμοκαταλόγου με έκπτωση επί τιμολογίου.
Η PLIAS ασχολείται με την εμπορία των βιομηχανικών και των ιδιωτικής ετικέτας (private label)
προϊόντων, καθώς επίσης και με τη διακίνηση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού και
των προϊόντων OLIVIA στην τουριστική αγορά. Οι βασικές κατηγορίες πελατών της Εταιρείας,
είναι:
Στο εσωτερικό:
•

αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label),

•

τρίτες εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων με δικό τους brand,

•

βιομηχανικοί πελάτες, και

•

τουριστική αγορά.

Στο εξωτερικό:
•

πελάτες προϊόντων με σήματα της Εταιρείας (own brand),

•

τρίτες εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων με δικό τους brand, και

•

αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label).
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Τα επώνυμα προϊόντα της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά διακινούνται μέσω της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
Διοχετεύονται κατά κύριο λόγο μέσω των σούπερ μάρκετ αλλά και μικρότερων σημείων λιανικής
πώλησης (μίνι μάρκετ κτλ). Ο κίνδυνος που σχετίζεται με την εξάρτηση της εταιρείας από την
εταιρεία διανομών αναλύεται στην παράγραφο 2.1.
Όσον αφορά στα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας και τα προϊόντα της για βιομηχανική χρήση, τα
διανέμει απευθείας στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες, αντίστοιχα. Επίσης,
απευθυνόμενη στην τουριστική αγορά, η PLIAS διακινεί τα προϊόντα OLIVIA μέσω δικτύου ειδικών
συνεργατών.
Τέλος, προωθεί τα προϊόντα της στις αγορές του εξωτερικού, διατηρώντας ένα πλήρως
στελεχωμένο τμήμα εξαγωγών.
3.6.4

Εξάρτηση από Εμπορικές ή Χρηματοοικονομικές
Ευρεσιτεχνίας, Άδειες Εκμετάλλευσης

Συμβάσεις,

Διπλώματα

Η Εταιρεία δεν έχει εξάρτηση από τους προμηθευτές της, δεδομένης της επάρκειας των α΄ υλών
που χρησιμοποιεί τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, κανένας εκ των
βασικών προμηθευτών της δεν καταλαμβάνει μεγαλύτερο από το 10% του συνόλου των αγορών
της χρήσης 2007. Εξαίρεση αποτελούν τρεις προμηθευτές πρώτης ύλης και υλικών συσκευασίας.
Οι δύο προμηθεύουν προμηθεύουν ζωικό λίπος, καταλαμβάνοντας και οι δύο μαζί ποσοστό 20%
επί του συνόλου της αγοράς α΄ υλών. Όμως, δεδομένου ότι το ζωικό λίπος αποτελεί
χρηματιστηριακό προϊόν, η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά χρησιμοποιεί τον προμηθευτή
εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει την καλύτερη τιμή, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης. Ο
τρίτος προμηθευτής ο οποίος προμηθεύει υλικά συσκευασίας αντιπροσωπεύει το 10% των
συνολικών αγορών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί περισσότερους του ενός προμηθευτές υλικών
συσκευασιών αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και τιμής.
Ο μεγαλύτερος πελάτης της Εταιρείας είναι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει, την κατ’
προώθηση και διανομή των επώνυμων προϊόντων της Εταιρείας στην ελληνική αγορά.
Η Εταιρεία, στις 05/04/2000, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 20000100114 αίτηση χορήγησης διπλώματος
ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεση με τίτλο «Καπάκι-Αποθήκη για Δοχεία, με Εύχρηστο Επιλογέα»
«NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ». Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απένειμε στην
Εταιρεία για την ως άνω εφεύρεση το υπ’ αριθμ. 1004133 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο ισχύει
μέχρι τις 06.04.2020.
3.6.5

Σήματα

Η Εταιρεία είναι δικαιούχος διαφόρων σημάτων, εθνικών, κοινοτικών και διεθνών.

Α) Εθνικά Σήματα
Στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν καταχωρηθεί και είναι εν ισχύ τριάντα
εννέα (39) σήματα της Εταιρείας, ενώ αναμένεται η καταχώριση πέντε (5) ακόμα σημάτων, οι
σχετικές Δηλώσεις των οποίων κατατέθηκαν στις 13.05.2005 και 23.06.2006. Από τα
καταχωρημένα σήματα της Εταιρείας έντεκα (11) παραμένουν στο όνομα της «Π.Δ.
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ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.», καθώς εκκρεμεί από την Εταιρεία η γνωστοποίηση στο Μητρώο της
αλλαγής της επωνυμίας της σε «PLIAS Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ».

Β) Κοινοτικά Σήματα
Η Εταιρεία έχει καταθέσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Σημάτων τρία (3) Κοινοτικά σήματα
εκ των οποίων τα δύο (2) έχουν γίνει δεκτά και έχουν καταχωρηθεί στο Κοινοτικό Μητρώο
Σημάτων. Ειδικότερα:
(i) Στις 08.08.2002 η Εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Σημάτων την υπ’
αριθμ. 002809986 αίτηση για καταχώριση του Κοινοτικού σήματος "PAPOUTSANIS Olivia" (με
απεικόνιση) προκειμένου να διακρίνει προϊόντα της κλάσης 3 και συγκεκριμένα σαπούνια,
κρεμοσάπουνα, αφρόλουτρα, αφροντούς, καλλυντική κρέμα σώματος, αιθέρια έλαια, σαμπουάν,
κρέμες περιποίησης μαλλιών, αποσμητικά σώματος (σε υγρή μορφή, σε κρέμα και σε spray),
καλλυντικές κρέμες προσώπου, είδη αρωματοποιίας. Το εν λόγω σήμα έγινε τελικά δεκτό, καθώς η
εταιρεία «Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V.», οποία είχε καταθέσει Ανακοπή
εναντίον του, απέσυρε την Ανακοπή της ύστερα από συμφωνία με την Εταιρεία να αναφερθεί ρητά
στην αίτηση του σήματος ότι στα διακρινόμενα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται προϊόντα κατά των
ραγάδων της εγκυμοσύνης. Το σήμα "PAPOUTSANIS Olivia" καταχωρήθηκε στο Κοινοτικό Μητρώο
Σημάτων στις 07.10.2004 και ισχύει έως τις 08.08.2012.
(ii) Επίσης στις 08.08.2002 η Εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Σημάτων την
υπ’ αριθμ. 002810000 αίτηση για καταχώριση του Κοινοτικού σήματος "soapdrops" (με
απεικόνιση) προκειμένου να διακρίνει προϊόντα της κλάσης 3 και συγκεκριμένα σαπούνια, σαπούνια
σε υγρή μορφή, αφρόλουτρα, αφροντούς, σαμπουάν, κρέμες περιποίησης μαλλιών, καλλυντική
κρέμα σώματος, αποσμητικά σώματος (σε υγρή μορφή, σε κρέμα και σε spray). Το εν λόγω σήμα
έγινε δεκτό, καταχωρήθηκε στο Κοινοτικό Μητρώο Σημάτων στις 25.05.2004 και ισχύει έως τις
08.08.2012.
(iii) Στις 23.09.2002 η Εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Σημάτων την υπ’
αριθμ. 002859478 αίτηση για καταχώριση του Κοινοτικού σήματος "Thalassa" (λεκτικό)
προκειμένου να διακρίνει προϊόντα της κλάσης 3 και συγκεκριμένα σαπούνια σε υγρή μορφή,
στερεά σαπούνια, αφρόλουτρα, αφροντούς, καλλυντική κρέμα σώματος, αιθέρια έλαια, αντηλιακά,
σαμπουάν, κρέμες περιποίησης μαλλιών, αποσμητικά σώματος (σε υγρή μορφή, σε κρέμα και σε
SPRAY), άλατα και λάδια μπάνιου, είδη αρωματοποιίας. Ωστόσο, ύστερα από την κοινοποίηση από
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων πολλών προγενέστερων όμοιων και παρόμοιων σημάτων, η
ύπαρξη των οποίων καθιστούσε απίθανη την καταχώριση του υπ’ αριθμ. 002859478 σήματος
"Thalassa", η Εταιρεία έδωσε εντολή για ανάκληση της σχετικής Κοινοτικής αίτησης σήματος.

Γ) Διεθνή Σήματα
Η Εταιρεία είναι δικαιούχος είκοσι επτά (27) διεθνών σημάτων, τα οποία έχει καταθέσει σε
διάφορες χώρες και συγκεκριμένα στην Κύπρο, στην Ισπανία, στη Βουλγαρία, στις ΗΠΑ, στον
Καναδά, στην Ιταλία, στην Ελβετία, στην Ουγγαρία, στην Πορτογαλία, στην Αλβανία και στη
Μάλτα. Επίσης, έχει καταθέσει αιτήσεις για την καταχώριση των σημάτων «OLIVIA» στην Κύπρο
και «PAPOUTSANIS OLIVIA» στις ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν ακόμα σε εκκρεμότητα. Ορισμένα
από τα καταχωρημένα στις ανωτέρω χώρες σήματα παραμένουν στο όνομα της «Π.Δ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.».
3.7

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πέραν των εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, η Εταιρεία δεν συμμετέχει (κατά
πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, ούτε έχει ενιαία
διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σχέση με άλλη επιχείρηση, ούτε υπάρχουν συμβάσεις
ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισμού οργάνων εταιρείας.
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Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η PLIAS Α.Β.Ε.Ε., κατά την 30.06.2008, άμεσα ή έμμεσα
(επωνυμία, έδρα και ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο) παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις ακόλουθες
εταιρείες αντιστοιχούν στα ποσοστά άμεσης συμμετοχής της σε αυτές.
Επωνυμία

Έδρα

Ποσοστό Συμμετοχής
Άμεσο

Έμμεσο

Δήμος Αυλίδος

Μητρική

-

Αθήνα

100%

-

GAGEO A.B.E.E.

Δήμος Αυλίδος

51%

-

ANINAS HOLDING S.A.

Λουξεμβούργο

100%

-

ZORA HOLDING S.A.

Λουξεμβούργο

-

65%

Ουγγαρία

-

65%

Δήμος Αυλίδος

100%

-

PLIAS A.B.E.E.
PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

PLIAS HUNGARY K.F.T.
Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ
¾

Η μητρική εταιρεία PLIAS χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής
σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, καθώς και ροφημάτων στιγμιαίου καφέ.

¾

Η PLIAS EΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι εταιρεία διανομών και από τον Ιανουάριο 2008 ανέστειλε την
δραστηριότητά της και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της
εταιρείας.

¾

Η GAGEO A.B.E.E. παράγει προϊόντα προσωπικής περιποίησης για ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.

¾

Η Plias Hungary εταιρεία διανομής και διακίνησης επώνυμων καταναλωτικών αγαθών της
μητρικής εταιρείας και τρίτων στην αγορά της Ουγγαρίας, τέθηκε στη χρήση 2006 υπό
εκκαθάριση. Οι εταιρείες Aninas και Zora είναι εταιρείες holding με κύριο περιουσιακό στοιχείο
την άμεση ή έμμεση κατοχή των μετοχών της Plias Hungary.
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3.8
3.8.1

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
3.8.1.1

Ιδιόκτητα Οικόπεδα και Ακίνητα

Α. Εταιρεία
Κατά τη διάρκεια του 2004, τα ακίνητα κυριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της
εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, βάσει του
Ν.3229/10.02.2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών,
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις», όπως αυτή προσδιορίστηκε
από ανεξάρτητο εκτιμητή. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο κ. Δημήτρης
Μανουσάκης της εταιρείας Savills (Λουίζης Ριανκούρ 64, Αθήνα, τηλ. 210-69.96.311) προέβη σε
εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, από την οποία
προέκυψε υπεραξία αναπροσαρμογής συνολικού ποσού €3,7 εκατ. Εκ του συνόλου των 3,7 εκατ.
ποσό, 2,3 εκ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του Παθητικού «Διαφορές από
αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων» της χρήσης που έληξε 31.12.2003 και 1,4 εκατ. Ευρώ
μεταφέρθηκαν μέσω της Κατάστασης αποτελεσμάτων στα αποτελέσματα εις νέον της Καθαρής
Θέσης καθώς αφορούσαν αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα της ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε..
Κατά τη διάρκεια του 2007 έγινε επανεκτίμηση των ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας και των
θυγατρικών της. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο κ. Θωμάς Ζιώγας της Εταιρείας King Hellas
A.E. (Πύργος Αθηνών Κτίριο Γ, Αθήνα, τηλ. 210-7711204) προέβη σε επανεκτίμηση της ακίνητης
περιουσίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, από την οποία προέκυψε επιπλέον
(της ανωτέρω αναφερομένης) υπεραξίας αναπροσαρμογής συνολικού ποσού €5,4εκατ, εκ των
οποίων €4,8 εκατ. Μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του Παθητικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή
αξίας ακινήτων» της χρήσης που έληξε 31.12.2006 και €0,6 μεταφέρθηκαν μέσω της κατάστασης
των αποτελεσμάτα στο κονδύλι «αποτελέσματα εις νέον» της Καθαρής Θέσης καθώς αφορούσαν
αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα της ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε..
Με βάση τον παραπάνω ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή, η αγοραία αξία των ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η οποία αντιστοιχεί σε 6 ιδιοκτησίες (αποθήκες,
βιομηχανικοί χώροι, γήπεδα-οικόπεδα) ανήλθε σε €9,6 εκατ. Τα εν λόγω ακίνητα
ιδιοχρησιμοποιούνται για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας.
Επιπλέον το 2008 έγινε εκτίμηση του οικοπέδου μετά ακινήτου που τηρεί η Εταιρεία στην Εύβοια
από τον κ. Θωμά Ζιώγα της Εταιρείας King Hellas A.E. (Πύργος Αθηνών Κτίριο Γ, Αθήνα, τηλ. 2107711204).
Τα ιδιόκτητα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και οικόπεδα της Εταιρείας παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2007
ΕΚΤΑΣΗ
(σε
τ.μ.)

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ (σε
€)

38.246

308.659

5.042

ΑΓΟΡΑΙΑ
ΑΞΙΑ

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

1.902.000

ΟΧΙ

ΝΑΙ

132.061

393.000

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.905

44.021

227.000

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.905

44.021

227.000

ΟΧΙ

ΝΑΙ

932

17.843

73.000

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εργοστάσιο στη Ριτσώνα Βοιωτίας

8.383

4.852.056

6.645.000

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αγρόκτημα στο Νομό Ευβοίας
μετά ισόγειας οικίας 95 τ.μ.

130.126

265.000

275.000

ΟΧΙ

Αδρανές,
προοριζόμενο
προς πώληση

5.663.661

9.742.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αγροτεμάχιο
στη
Ριτσώνα
Βοιωτίας
(επί
του
οποίου
βρίσκεται το εργοστάσιο)
Αγροτεμάχιο
Βοιωτίας
Αγροτεμάχιο
Βοιωτίας
Αγροτεμάχιο
Βοιωτίας
Αγροτεμάχιο
Βοιωτίας

στη

Ριτσώνα

στη

Ριτσώνα

στη

Ριτσώνα

στη

Ριτσώνα

Σύνολο

(σε €)

(1)

(1) Η αγοραία αξία αντιστοιχεί στην αναπόσβεστη αξία 31.12.2007
Σημειώνεται ότι στο εργοστάσιο παραγωγής σαπουνιών στη Ριτσώνα Βοιωτίας έχουν ανεγερθεί
βιομηχανικοί χώροι παραγωγής, αποθήκευσης, γραφεία, λοιποί βοηθητικοί χώροι και βιολογικός
καθαρισμός αποβλήτων, συνολικής επιφάνειας 8.383 τ.μ.
Τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις αποτιμώνται στην αναπροσαρμοσμένη αξία που αποτελείται
από την εύλογη αξία κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής μειωμένη με τις μεταγενέστερες
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η εύλογη
αξία είναι η αγοραία αξία τους προσδιοριζόμενη με εκτίμηση της διοίκησης βάσει του ΔΛΠ 16. Η
θετική διαφορά καταχωρείται σε λογαριασμό καθαρής θέσης «Αποθεματικά εύλογης αξίας». Ενώ η
αρνητική, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως στο βαθμό που δεν συμψηφίζει αντίστοιχο
αποθεματικό εύλογης αξίας. Η τελευταία τέτοια εκτίμηση έγινε με ημερομηνία 31/12/2006 και
προέκυψε θετική διαφορά ύψους €1.694.000.
Η εύλογη αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας την 31.12.2007 ανήρχετο σε
€11.942.997. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου στη Ριτσώνα αποτελείται από δύο
αυτόματες γραμμές παραγωγής σαπωνόμαζας, μίας συνεχούς και μίας ασυνεχούς λειτουργίας και
τρεις γραμμές μορφοποίησης και συσκευασίας στερεών σαπουνιών. Επίσης, υπάρχουν έξι
αναμικτήρες υγρών σαπουνιών και αφρόλουτρων και επτά αυτόματες γραμμές πλήρωσης και
συσκευασίας των προϊόντων αυτών.
Επιπλέον, ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σύγχρονα σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από το
2000 και μετέπειτα. Τόσο στον τομέα της σαπωνοποιίας όσο και στον τομέα των καλλυντικών και
παραγωγής μαζών έχει εγκατασταθεί μηχανολογικός εξοπλισμός ευρωπαϊκής προελεύσεως, ο
οποίος τηρεί τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας των χωρών προελεύσεώς του.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει επιλεγεί με κριτήριο τη σύγχρονη τεχνολογία, τον πλήρη
αυτοματισμό και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλό κόστος
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παραγωγής, επίτευξη αρίστης ποιότητας προϊόντων και περιβαλλοντική προστασία. Ο
μηχανολογικός εξοπλισμός βαρύνεται με προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος (βλέπε παράγραφο 3.8.1.4).
Η αξία κτήσεως του λοιπού εξοπλισμού της Εταιρείας ανήρχετο την 31.12.2007 σε €1.793.927,
ενώ η αναπόσβεστη αξία τους σε €238.669.
B. Θυγατρικές εταιρείες
Τα ιδιόκτητα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και οικόπεδα της θυγατρικής εταιρείας Gageo
A.B.E.E. παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
31.12.2007
ΑΞΙΑ
ΑΓΟΡΑΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ (1)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ
(σε
(σε €)
(σε €)
τ.μ.)
GAGEO A.B.E.E.
Αγροτεμάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας (επί του οποίου
βρίσκεται
το
βιομηχανοστάσιο)

8.400

94.908

500.000

ΝΑΙ

Βιομηχανοστάσιο
Ριτσώνα Βοιωτίας

2.676

1.139.964

1.515.960

ΝΑΙ

Σύνολο
(1)

3.8.1.2

στη

1.234.872 2.015.960
Η αγοραία αξία αντιστοιχεί στην αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007

Μισθωμένα Ακίνητα

Η Εταιρεία, εκτός των παραπάνω αναφερόμενων ιδιόκτητων οικοπέδων και ακινήτων, από το τέλος
του 2001 και μέχρι την 31.12.2007, υποεκμίσθωνε από την ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. τον 3ο
όροφο κτιρίου, εμβαδού 360 τ.μ., επί της οδού Κρέοντος 25, Σεπόλια, όπου στεγάζει τις
διοικητικές της υπηρεσίες.
Επιπλέον, η θυγατρική εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. έως και το τέλος Φεβρουαρίου 2008
υποεκμίσθωνε από την ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. χώρο στον 3ο όροφο κτιρίου, επιφάνειας 540
τ.μ., επί της οδού Κρέοντος 25, Σεπόλια, όπου στέγαζε όλο το προσωπικό της και είναι η έδρα
της.

3.8.1.3

Ασφαλιστική Πολιτική

Πάγια στρατηγική της Εταιρείας είναι η ασφαλιστική κάλυψη κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου, με στόχο
την άμεση και επιτυχή αντιμετώπιση κάθε ζημιογόνου γεγονότος, που ενδέχεται να επηρεάσει
άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
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Για όλα τα πάγια στοιχεία του Ομίλου (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, εμπορεύματα) υφίσταται
ασφαλιστική κάλυψη για υλικές ζημίες από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, σεισμό, πλημμύρα,
θύελλα και άλλα γεγονότα όπως τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Η βάση ασφαλίσεως είναι «σε αξία
καινούργιου» (στο 100% της αξίας), έτσι ώστε η αποζημίωση να υπολογισθεί βάσει της δαπάνης
που απαιτείται για την αποκατάσταση των βλαβέντων ως καινούργιων τη στιγμή της ζημίας.
Πέραν αυτών, ισχύουν ασφαλιστικά προγράμματα για αντιμετώπιση κινδύνων όπως απώλεια
μικτού κέρδους συνεπεία διακοπής εργασιών της επιχείρησης από καλυπτόμενες υλικές ζημίες,
προγράμματα καλύψεως χρηματικών απωλειών ή ενδεχομένων ευθυνών προς τρίτους καθώς
επίσης Εργοδοτικής Ευθύνης και Γενική Αστική Ευθύνη / Ευθύνη Προιόντος.

3.8.1.4 Εμπράγματα Βάρη
Εταιρεία
Σε πάγια στοιχεία της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών, συνολικού ποσού €11,5
εκατ., υπέρ τραπεζών για ασφάλεια δανείων τους, ως ακολούθως:
9

Τα αγροτεμάχια και το εργοστάσιο,που βρίσκονται στη Ριτσώνα Βοιωτίας, βαρύνονται:
(ι)
(ιι)
(ιιι)

Με α’ προσημείωση υποθήκης υπέρ της Alpha Bank ποσού €1.467.351,43 πλέον τόκων
& εξόδων.
Mε β’ προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού
€8.070.432 πλέον τόκων και εξόδων (αφορά και τα μηχανήματα).
Mε γ’ προσημείωση υποθήκης υπέρ της EFG Eurobank Ergasias ποσού €2.000.000 πλέον
τόκων και εξόδων.

Δεν υφίστανται κατασχέσεις, επιταγές ή αγωγές διεκδίκησης επί του ως άνω ακινήτου.
Β. Θυγατρικές εταιρείες
Επιπλέον, τα πάγια στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών, βαρύνονται με εμπράγματα βάρη, ως
ακολούθως:
GAGEO A.B.E.E.
9

Το βιομηχανοστάσιο, που βρίσκεται στη Ριτσώνα Βοιωτίας, βαρύνεται με α’ προσημείωση
υποθήκης, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού €733.675,72.

9

Το βιομηχανοστάσιο και οικόπεδο, που βρίσκονται στη Ριτσώνα Βοιωτίας, με β’ προσημείωση
υποθήκης υπέρ της EFG Eurobank Ergasias ποσού €2.600.000.

3.8.1.5 Εγγυήσεις
Η Εταιρεία, για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών, έχει συνάψει τις ακόλουθες συμβάσεις
εγγυήσεως:
1.

PLIAS - GAGEO Α.Β.Ε.Ε. – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί τις υποχρεώσεις τις θυγατρικής της GAGEO Α.Β.Ε.Ε. εκ της υπ’ αριθμ.
1718/461/2374/10Η σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της GAGEO. Δυνάμει της εν λόγω σύμβασης, η ΕΘΝΙΚΗ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ χορήγησε στην GAGEO πίστωση μέχρι του ποσού των Ευρώ 590.000 για
κεφάλαια κίνησης.
2.

PLIAS - GAGEO Α.Β.Ε.Ε. - EFG Eurobank Ergasias

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση από τη θυγατρική της,
GAGEO A.B.E.E κάθε χρεωστικού υπόλοιπου, προσυπογράφοντας ως εγγυήτρια την υπ’αριθ.
627/21.12.1997 σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μετά των αυξητικών
συμβάσεων αυτής 627/3/25.4.2001 και 627/4/17.12.2004, ως ισχύει σήμερα. Δυνάμει των εν λόγω
συμβάσεων, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias χορήγησε στην Gageo πίστωση μέχρι του ποσού
των Ευρώ 2.586.940,57.
3.

PLIAS - GAGEO Α.Β.Ε.Ε. - Εθνική Leasing A.E.

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί με την από 8.8.2006 επιστολή προθέσεώς της προς την Εθνική Leasing
A.E. για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της θυγατρικής της GAGEO A.B.E.E. εκ
της 28.7.2006 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και το υπ’ αριθμός 26-624 Πραράρτημα και τα
Προθέματα αυτής, α) Εθνική Leasing Ανώνυμος Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μισθώσεως ως
Εκμισθώτριας, και β) της GAGEO A.B.E.E. ως Μισθώτριας. Αντικείμενο της συμβάσεως είναι η
χρηματοδοτική μίσθωση στην GAGEO A.B.E.E. «Μεταχειρισμένου Μηχανολογικού Εξοπλισμού
αξίας €5.012.000. Διάρκεια μισθώσεως 84 μήνες, αρχόμενη από 25.9.2006 και λήγουσα την
25.8.2013.
4.

PLIAS - GAGEO Α.Β.Ε.Ε. - Εθνική Leasing A.E.

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί με την από 20.6.2007 επιστολή προθέσεώς της προς την Εθνική Leasing
A.E. για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της θυγατρικής της GAGEO A.B.E.E. εκ
της 28.7.2006 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα υπ’ αριθμ. 27-557/15.08.2007 παράρτημα,
μεταξύ των α) Εθνική Leasing Ανώνυμος Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μισθώσεως ως Εκμισθώτριας,
και β) της GAGEO A.B.E.E. ως Μισθώτριας. Αντικείμενο της συμβάσεως είναι η χρηματοδοτική
μίσθωση στην GAGEO A.B.E.E. «Μηχανολογικού εξοπλισμού» αξίας €450.000. Διάρκεια μισθώσεως
60 μήνες, αρχόμενη από 15.08.2007 και λήγουσα την 15.07.2012.
5.

PLIAS - PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - EFG Eurobank Ergasias

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί ως συμβαλλόμενη εγγυήτρια για την προσήκουσα εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της θυγατρικής της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., κάθε χρεωστικού υπόλοιπου της
πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό υπ’ αριθ. 716/03.05.1999 και 716/1 /10.10.2000
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Τράπεζας EFG Eurobank
Ergasias και της FRESHWAYS Α.Ε. Επίσης, έχει εγγυηθεί με την από 11.07.2000 σύμβαση παροχής
εγγύησης μεταξύ της πρώην ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για την
854/ 11.07.2000 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της Τράπεζας
EFG Eurobank Ergasias και της SERVICEWAYS A.E. Η εταιρείες FRESHWAYS Α.Ε. και
SERVICEWAYS A.E. έχουν συγχωνευθεί υπό την επωνυμία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία έχει
αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις τους. Δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων, το ύψος της πίστωσης που
μπορεί να χορηγήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias στη θυγατρική PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι
μέχρι ποσού €3.081.000.
6.

ΕAGLE ENTERPRISES S.A. – PLIAS – ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας Eagle Enterprises A.E. έχει εγγυηθεί με την από
ΕΝ_50121250/18.11.2003 σύμβαση εκχωρήσεως / ενεχυριάσεως απαιτήσεων προς την Τράπεζα
Κύπρου με 4.799.991 μετοχές της Εταιρείας (βλ. και κεφάλαιο 3.16. Κύριοι Μέτοχοι του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
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7.

PATELLA FINANCE Est. – PLIAS – ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η εταιρεία Patella Finance Establishment έχει εγγυηθεί με την από ΕΝ_50106540 σύμβαση
εκχωρήσεως / ενεχυριάσεως απαιτήσεων προς την Τράπεζα Κύπρου με μετρητά €645.000.
Σημείωση: H εταιρεία Pattella Finance Est. και οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας (Thrush Investment
Holding LTD και Eagle Enterprises A.E.) βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο από τη LAVONOS ANSTALT.
3.9

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Πηγές Κεφαλαίων
Ο Όμιλος έχει αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου
2007 ύψους 6.833.925 ευρώ, λόγω ζημιών που παρουσιάζει την τελευταία εξεταζόμενη περίοδο
2005-2007. Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του κατά την εξεταζόμενη
περίοδο είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 24ης Μαϊου 2006 και από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαιο ύψους 16.268.360,32
ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός. Επιπλέον, εντός του 2007, κατατέθηκαν ποσά
προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 εκ. ευρώ.
Εντός του 2005, υπογράφηκε σύμβαση με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη μείωση του
επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου αποπληρωμής του συνόλου των τραπεζικών
δανείων, με αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις να μετατραπούν σε
μακροπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. Σε συνδυασμό με την πώληση των
θυγατρικών Καρέλικα Α.Ε. και Olympus Foods A.B.E.E. με το τίμημα των οποίων αποπληρώθηκαν
τραπεζικές υποχρεώσεις, την 31.12.2007 τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε 32,17 εκατ.
ευρώ. Την 31.12.2007, οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου μακροπρόθεσμων
δανείων από μη εξασφαλισμένες συμβάσεις από ελληνικές τράπεζες ανέρχονταν σε 17.941 χιλ.
ευρώ και δεν υπήρχαν τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου βραχυπρόθεσμων δανείων που να μην
είναι εξασφαλισμένες.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός στη χρήση των
κεφαλαίων, ο οποίος επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες της
Εταιρείας.
Ταμειακές Ροές Χρήσεων 2005, 2006, 2007
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει, συνοπτικά, τις ταμειακές ροές την 01.01-31.12.2007, την
01.01.-31.12.2006 και 01.01-31.12.2005 σε επίπεδο Ομίλου:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά σε € χιλ.)

01.0131.12.2007

01.0131.12.2006

01.01.31.12.2005

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές Δραστηριότητες από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

-6.253,78

-3.058,47

-9.183,55

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές Δραστηριότητες από
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

-580,15

-1.093,45

0,00

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

9.811,51

-2.103,03

-1.010,43

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

68,53

312,16

0,00

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

-3.626,14

5.436,60

10.257,46

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες από
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

397,71

908,72

0,00
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Σύνολο εισροών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

-182,33

402,54

63,48

1.096,26

1.278,59

876,05

Σημ: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Οι αρνητικές εισροές από τη λειτουργική δραστηριότητα (συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)
αυξήθηκαν από 3.058 χιλ. Ευρώ το 2006 σε 6.254 χιλ. Ευρώ το 2007 λόγω επιβάρυνσης των
λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 9.812 χιλ. ευρώ το 2007, από αρνητικές
2.103 χιλ. Ευρώ το 2006. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην πώληση των θυγατρικών
Καρέλικα Α.Ε. και Olympus Foods A.B.E.E..
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες μειώθηκαν από θετικές 5.437 το 2006 σε
αρνητικές 3.626 το 2007 λόγω α) του γεγονότος ότι το 2006 κατατέθηκε μέρος του ποσού της
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και β) λόγω εξόφλησης δανείων εντός του 2007.
Την 31.12.2007 ο Όμιλος κατείχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 1.096 χιλ. ευρώ. Οι
σημαντικότερες υποχρεώσεις του Ομίλου αφορούσαν τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος στο
σύνολό του ανερχόταν σε 39.069 χιλ. ευρώ, και αναλύεται σε μακροπρόθεσμο ύψους 35.064 χιλ.
Ευρώ και βραχυπρόθεσμο ύψους 4.005 χιλ. Ευρώ.
Tαμειακές Ροές α’ εξαμήνου 2008
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει, συνοπτικά, τις ταμειακές ροές την 01.01-30.06.2008 και την
01.01.-30.06.2007 σε επίπεδο Ομίλου:
(ποσά σε € χιλ.)

01.01-30.06.2008

01.01-30.06.2007

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

2.242,75

-1451,58

Ταμειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

0

-95,35

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

-1.801,53

5.243,24

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
από διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

0

-82,27

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις

-156,23

-2160,12

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες από διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

0

162,20

284,99

1.616,12

1.381,25

2.894,70

Σύνολο εισροών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων των ροών του ομίλου, της προηγούμενης
περιόδου, λόγω διακοπείσας δραστηριότητας.
Kατά τη χρήση 2007 η Εταιρεία προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε (91%)
της θυγατρικής Olympus Foods A.B.E.E. Με την πώληση αυτή διεκόπηκε για τον Όμιλο η
δραστηριότητα παραγωγής και εμπορίας τυποποιημένων σαλατών και dressing.
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Το αποτέλεσμα της προηγούμενης περιόδου καθώς και οι ταμειακές ροές από τις διακοπείσες
δραστηριότητες εμφανίζονται διακεκριμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων και την κατάσταση
ταμειακών ροών του Ομίλου αντίστοιχα.

3.10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ
Οι πλέον πρόσφατες τάσεις (2ο εξάμηνο του 2008) όσον αφορά το κόστος πρώτων υλών των
παραγομένων αναλύονται ως εξής: Παρατηρείται ανοδική τάση τιμών στην παγκόσμια αγορά λιπών
και ελαίων κατά περίπου 5%. Οι λοιποί παράγοντες προσδιορισμού του κόστους πρώτων υλών
παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης παρά την ανοδική πορεία που ακολούθησαν το 1ο εξάμηνο
του 2008. Τέλος, το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις μείωσης ακολουθώντας τη διεθνή πορεία του
πετρελαίου.
Οι τιμές πώλησης των προϊόντων των εταιρειών του Ομίλου, καθώς δεν υπάρχουν πιέσης αύξησης
των πρώτων υλών, πρόκειται να παραμείνουν σταθερές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008.
Στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και
ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της
αναδιοργάνωσης του Ομίλου, η οποία υλοποιείται με μια σειρά ενεργειών, που θα συμβάλλουν
στην περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και στην ανάπτυξη των
θυγατρικών εταιρειών. Οι εν λόγω ενέργειες, όπως παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι ακόλουθες:
1. Αύξηση της παραγωγικότητας των ιδιόκτητων υπερσύγχρονων βιομηχανικών μονάδων και
συνεχής έλεγχος κόστους.
2. Περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας των θυγατρικών εταιριών,
μέσα από τη δημιουργία καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
3. Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο
εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
4. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου που θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας μέσω της μείωσης του δανεισμού και της αύξησης
της παραγωγικότητας μέσω του επενδυτικού της σχεδίου.

3.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε καμία εκτίμηση ή πρόβλεψη όσον αφορά
τη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το σύνολο των χρήσεων 2008 και μετά.
3.12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ
3.12.1 Διοικητικό Συμβούλιο & Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της,
αποτελείται από πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη, ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε
φορά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής. Το Δ.Σ.
της Εταιρείας, όπως αυτό εξελέγη κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
της 29/6/2007 από επτά (7) μέλη. Σήμερα, δυνάμει του από 29/06/2007 πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από τους κάτωθι:
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Θέση στο
Δ.Σ.

Ιδιότητα
Μέλους

Ημερομηνία
Πρώτης
Εκλογής

Διεύθυνση Κατοικίας

Πρόεδρος

Μη εκτελεστικό

7.4.1997

Αθ. Διάκου 10, Φιλοθέη

Αναστάσιος Λεβέντης του
Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος

Μη εκτελεστικό

31.12.2003

Ποικίλης 4 και Άρεως,
Πλάκα

Αδαμάντιος Λέντσιος του
Αθανασίου

Διευθύνων
Σύμβουλος

Εκτελεστικό

18.12.2003

Ν. Πλαστήρα 68, Ν.
Ερυθραία

Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου

Μέλος –
Εντεταλμένος
Σύμβουλος

Εκτελεστικό

5.12.1988

Βασ. Γεωργίου 48, Βούλα

Δημήτριος Παπουτσάνης του
Παναγιώτη

Μέλος

Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό

28.2.2001

Ραγκαβής 29 &Τατοΐου 29,
Κηφισιά

Νικόλαος Σαρρής του Ξάνθου

Μέλος

Μη εκτελεστικό

23.6.2003

Ζαφείρη 10, Φιλοθέη

Νικόλαος Σοφοκλέους του
Σοφοκλή

Μέλος

Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό

23.6.2003

Κων/νου Κουκίδη 10,
Κόρινθος

Ονοματεπώνυμο
Χαράλαμπος Δαυίδ του
Γεωργίου

Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά το έτος 2010.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον
κάθε δημόσιας, δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το
Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή
αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκλέγει το Διευθύνοντα
Σύμβουλο και το Γραμματέα, ενώ μπορεί να διορίζει ως Γραμματέα του και πρόσωπο που δεν είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για τη μερική ή
ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού αλλά και της από 29/6/2007 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:
- Αδαμάντιος Λέντσιος, Διευθύνων Σύμβουλος με δικαίωμα α’ υπογραφής
- Ορθόδοξος Νεοφύτου, Οικονομικός Διευθυντής με δικαίωμα α’ υπογραφή
- Βίκτωρ Ευμορφόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου με δικαίωμα α’ υπογραφής
- Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου, Διευθύντρια Λογιστηρίου με δικαίωμα β’ υπογραφής
Με την από 29/6/2007 αποφασίστηκε ότι, τα ανωτέρω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται από το
Διοικητικό Συμβούλιο να εκπροσωπούν, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, την Εταιρεία δια των
ακολούθων πράξεων, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες θα απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολουθούν κατωτέρω:
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(α) Να διευθύνουν και διαχειρίζονται όλες τις καθημερινές εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας,
(β) να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών,
κοινοτικών, δικαστικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών ή φυσικών
προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας,
Ειδικότερα, για θέματα που αφορούν στη λειτουργία και τη καθημερινή διαχείριση των πάσης
φύσεως υποθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με το εργοστάσιο της Εταιρείας, που βρίσκεται στο
Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας, την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο κ. Βίκτωρας Ευμορφόπουλος,
ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στην Εταιρεία από την 1η Απριλίου 2001.
Τέλος, σε περίπτωση υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία εγγράφων που αφορούν τόσο
στις ανωτέρω απαριθμούμενες πράξεις όσο και στις εξής: (α) σύναψη κάθε φύσης ιδιωτικού
συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και πάντοτε στα πλαίσια
του εταιρικού σκοπού και των συμφερόντων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα
χιλιάδων (50.000) έκαστο, και (β) αγορά και πώληση ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων από
την Εταιρεία, αξίας είτε αναπόσβεστης είτε μεταπώλησης, αντίστοιχα, μικρότερης από είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ κάθε φορά, τα ανωτέρω πρόσωπα θα δεσμεύουν την Εταιρεία δια της
κοινής υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω προσώπων με
δικαίωμα α’ ή β’ υπογραφής, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι από
αυτά που έχουν δικαίωμα α’ υπογραφής.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(α) Χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της
κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό και οποιοδήποτε ποσό,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ορίων αλληλόχρεων λογαριασμών.
(δ) Αγορά ή πώληση μετοχών και μεριδίων άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε
μορφής και ποσού.
(ε) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους στα πάγια στοιχεία αυτής.
(στ) Υλοποίηση ετησίου προγράμματος επενδύσεων.
(ζ) Αγορά και πώληση ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων από την Εταιρεία, αξίας είτε
αναπόσβεστης είτε μεταπώλησης, αντίστοιχα, μεγαλύτερης από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
κάθε φορά.
(η) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής, εταίρος ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
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(θ) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων από τα βιβλία της Εταιρείας.
(ι)

Απόλυση προσωπικού πρώτης διοικητικής βαθμίδος.

(ια) Σύναψη κάθε φύσης ιδιωτικού συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, και πάντοτε στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και των συμφερόντων της
Εταιρείας, άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) έκαστο.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της έκδοσης, αποδοχής και
οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε
χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, αποδοχής φορτωτικών και
λοιπών συναφών εγγράφων, της έκδοσης ενεγγύων πιστώσεων, υποσχετικών και εγγυητικών
επιστολών, της έκδοσης εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, ανοίγματος,
κλεισίματος, κίνησης και παροχής εξουσιοδότησης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, για
οποιοδήποτε ποσό, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή κάτω από
την εταιρική επωνυμία δύο εκ των ως άνω προσώπων με δικαίωμα α’ ή β’ υπογραφής,
εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι από αυτά που έχουν δικαίωμα α’
υπογραφής.
Εξαιρετικά, για τις πράξεις της είσπραξης χρημάτων, επιταγών, γραμματίων και μερισμάτων, που
οφείλονται στην Εταιρεία, και την κατάθεσή τους σε λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που
τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την
υπογραφή της κας Μαργαρίτας Kαλαϊτζάκη του Γεωργίου, γεννηθείσας στην Αθήνα, το έτος
1953, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Κρίνων αριθμ. 8, κατόχου του υπ’αριθμ. Α.Δ.Τ. Λ 279803/78,
εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητος, ή ενός εκ των
προσώπων με δικαίωμα α’ ή β’ υπογραφής.
Κατά δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Λέντσιος, ο Οικονομικός
Διευθυντής κ. Ο. Νεοφύτου και ο Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου κ. Β. Ευμορφόπουλος
αποτελούν τα ανώτερα διοικητικά της στελέχη.
Ακολούθως, παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. και των ανώτερων
διοικητικών στελεχών:
Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. από 4.11.1998. Kατέχει πτυχίο Διοίκησης
Επιχειρήσεων από το Providence College των Η.Π.Α. Eίναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
εταιρειών, μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι κάτωθι: Frigoglass, Όμιλος Ιντεάλ, Υιοί Κατσέλη, AG
Leventis P.L.C, Nigeria Bottling Company P.L.C. Επίσης, είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της
εταιρείας VECTIS CAPITAL.
Αναστάσιος Λεβέντης του Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Stern
School of Business και πτυχίο Bachelor of Arts στις κλασσικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο
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Exeter. Έχει εργασθεί ως αναλυτής του Τμήματος Commercial & Private Banking στην τράπεζα
American Express Ltd, καθώς και στον όμιλο της τραπέζης Credit Suisse.
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος από 31.12.2003. Κατέχει πτυχίο
Χημικού Μηχανικού και Master στον τομέα των Πετροχημικών, καθώς και Diploma στον τομέα του
Management. Κατά την 20ετή επαγγελματική του εμπειρία, κατέλαβε διευθυντικές θέσεις σε
μεγάλες βιομηχανίες της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου, Μέλος. Είναι μέλος των Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και
Ουαλίας από το 1977. Εργάστηκε από το 1971-1977 στον τομέα της λογιστικής στο Λονδίνο και
από το 1977-1979 στην εταιρεία Peat Marwick Mitchell στην Αθήνα. Το 1979, προσχώρησε στον
Όμιλο Επιχειρήσεων Λεβέντη και μέχρι σήμερα συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων
εταιρειών του Ομίλου.
Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Σπούδασε
Business Management με ειδίκευση στο Marketing και Communications στο Adelphi University.
Έχει εργαστεί στον κλάδο του marketing, των πωλήσεων και των αγορών μεγάλης πολυεθνικής
εταιρείας.
Νικόλαος Σαρρής του Ξάνθου, μη εκτελεστικό μέλος. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό σε
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο City University (Λονδίνο, Μ. Βρετανία). Είναι Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Εύρηκα Ελλάς Α.Ε.
Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Κατέχει πτυχίο
Marketing και MBA από το Πανεπιστήμιο A&M (Τέξας, ΗΠΑ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη
διαχείριση και διεύθυνση των πολυεθνικών Εταιρειών, αφού επί σειρά ετών ανέλαβε ένα σημαντικό
αριθμό διευθυντικών θέσεων.
Ορθόδοξος Νεοφύτου του Χριστόδουλου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Oμίλου από
τις αρχές του 2004. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης και κατέχει MBA
από το Πανεπιστήμιο Νότινγχαμ της Αγγλίας. Κατά την πολυετή επαγγελματική του εμπειρία, έχει
εργαστεί σε πολυεθνικές βιομηχανικές εταιρείες, κυρίως ως οικονομικός διευθυντής.
Βίκτωρ Ευμορφόπουλος του Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου
Παπουτσάνη από τον Ιούνιο του 2002. Εργάζεται για τον Όμιλο Plias από το 1999. Κατέχει πτυχίο
Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι μέλος του ΤΕΕ.
Είναι 45 ετών και έχει πολυετή εργασιακή πείρα ως ανώτερο στέλεχος βιομηχανικών εταιρειών.
Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου. Εργάζεται για τον Όμιλο Plias
από το 2000. Κατέχει πτυχίο του Οικονομικού τμήματος της Νομικής και MBA από το Πανεπιστήμιο
Strathclyde. Eχει εργαστεί στο τμήμα της Οικονομικής ανάλυσης, Ποιότητας και Εσωτερικού
Ελέγχου σε πολυεθνικές εταιρείες.
Δεν υφίσταται καμία ρύθμιση ή συμφωνία με τους κυριότερους μετόχους, πελάτες ή προμηθευτές
ή άλλα πρόσωπα, δυνάμει της οποίας οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν
επιλεγεί ως μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ως ανώτερα διοικητικά
στελέχη.
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3.12.2 Διαχειριστικά & Εποπτικά Όργανα
Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει τυπικά κάποια επιτροπή με συγκεκριμένο σκοπό. Ως εποπτικό όργανο
έχει οριστεί το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
3.12.3 Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν
τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία δεν προβλέπουν
την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται από το νόμο.
3.12.4 Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων, καθώς
και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εποπτικά όργανα και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
δήλωσαν τα εξής:
1. Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους
στην Εταιρεία, δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, που να είναι σημαντικές για
την Εταιρεία, με τις εξής εξαιρέσεις:
o Νίνος Γιαμάκης – Ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην FRIGOGLASS ABEE.
o Δημήτρης Παπουτσάνης - Φορολογικός Εκπρόσωπος της Immobile Investment LTD.
o Νικόλαος Σαρρής – Πρόεδρος στις εταιρείες ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ, ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
o Νικόλαος Σοφοκλέους – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας VODAFONE –
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ.
2. Δεν διατηρούν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της με εξαίρεση τους κ.κ. Χαράλαμπο Δαυίδ και
Αναστάσιο Λεβέντη, οι οποίοι είναι συγγενείς τετάρτου βαθμού.
3. Δεν συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε άλλη
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, σήμερα, με τις εξής εξαιρέσεις:
•

Χαράλαμπος Δαυίδ – Πρόεδρος στις εταιρείες FRIGOGLASS, EAGLE ENTERPRISES,
BLONDY AE, Αντιπρόεδρος στις εταιρείες ΥΙΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΓΟΝΔΥΛΑΚΙΑ ΑΕ, NEW
PETRINIA ΑΚΤΕΞΕ, Γραμματέας στην εταιρεία NEPHELE NAVIGATION INC και μέλος στις
εταιρείες Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ, VECTIS CAPITAL, AG LEVENTIS P.L.C., NIGERIAN BOTTLING
COMPANY PLC, CUMMINGS WEST AFRICA Ltd, RONDO HOLDING, TINOLA HOLDING,
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

•

Αναστάσιος Λεβέντης – Πρόεδρος στην εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, Αντιπρόεδρος στην
εταιρεία NPHELE NAVIGATION INC. και μέλος στις εταιρείες ΑΛΛΑΤΙΝΗ ABEE, ΕΔΗΒΕ
ABEE, TINOLA HOLDING, RONDO HOLDING, MIDDLE EAST FINANCE, NIGERIAN
BOTTLING COMPANY, KFS, LIABILITY SOLUTIONS, KM Real Estate Investment Fund
Limited, The Cyprus Development Bank.

•

Αδαμάντιος Λέντσιος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην θυγατική εταιρεία PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, Πρόεδρος στην θυγατρική εταιρεία GAGEO ABEE και μέλος στις εταιρείες
LEVENTIS FOODS, ΥΙΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ.

•

Νίνος Γιαμάκης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες LCC BEVERAGES S.A.,
FILMORE ΑΚΤΕΞΕ, NEW PETRINIA ΑΚΤΕΞΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ,
ΓΟΝΔΥΛΑΚΙΑ Α.Ε., PETRA PROPERTIES, REDDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία BLONDY AE, Αντιπρόεδρος στην
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εταιρία GAGEO
MANAGEMENT,
και μέλος στις
MYMULTISHOP
HOLDING SA.

ABEE, Γραμματέας στην εταιρεία RESDE DEVELOPMENT AND PROJECT
Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία EAGLE ENTERPRISES AE
εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, ADACOM,
AE, STACY INVESTMENTS SP. ZOO, ZORA HOLDING SA, ANNINAS

•

Δημήτρης Παπουτσάνης - Φορολογικός Εκπρόσωπος της Immobile Investment LTD.

•

Νικόλαος Σαρρής – Πρόεδρος στις εταιρείες ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ, ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και NEW
MEDIA και Μέλος Δ.Σ. στις εταιρείες ΕΨΑ ΑΕ, SEPTONA AEBE, SUNCARE TRAVEL LTD και
EUROSURE INSUR.CO. LTD.

•

Νικόλαος Σοφοκλέους – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας VODAFONE –
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, μέλος των εταιρειών TEFKROS AE, KATSELIS AE και εταίρος στις
εταιρείες TEFKROS AE και OLYMPIC TRADING EPE.

•

Βίκτωρ Ευμορφόπουλος - Μέλος στην θυγατική εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.

•

Ορθόδοξος Νεοφύτου - Αντιπρόεδρος στην θυγατρική εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και
μέλος στην θυγατρική εταιρεία GAGEO ABEE.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, συμμετείχαν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή
εποπτικά όργανα, ως ακολούθως:
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χαράλαμπος Γ. Δαυίδ

Αναστάσιος Ι. Λεβέντης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

3L

Πρόεδρος

IDEAL TELECOM A.E.

Μέλος

ZORA HOLDING S.A

Διευθυντής

ANINAS HOLDING S.A

Διευθυντής

ΔΕΗ

Μέλος

NEW PETRINIA AKTEΞΕ

Μέλος

ZEINCRO HELLAS

Μέλος

ATHENAEUM INTERCONTINENTAL

Μέλος

TROJANTEC LTD

Μέλος

ZORA HOLDING S.A

Διευθυντής

ANINAS HOLDING S.A

Διευθυντής

OLYMPUS FOODS A.E

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΡΕΛΙΚΑ ΑΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

IDEAL ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.

Μέλος

COMPUTER PROJECT A.E.

Μέλος

Αδαμάντιος Λέντσιος
Νίνος Α. Γιαμάκης

MEDITERRANEAN Α.Ε.

Μέλος

IDEAL SOLUTIONS

Αντιπρόεδρος

IDEAL ACROPOLIS

Αντιπρόεδρος

SPACEPHONE

Αντιπρόεδρος

FIORI ΑΚΤΕΞΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ROSEBERRY ΑΚΤΕΞΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

TAMIRO ΑΚΤΕΞΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

NEW CARINIA ΑΚΤΕΞΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

AMSTAR AKTEΞΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

HIGROVE ΑΚΤΕΞΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

RESDE Ανώνυμη Κτηματική-Τεχνική-

Αντιπρόεδρος
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Ξενοδοχειακή Εταιρεία
3L

Γραμματέας

FRIGOGLASS A.B.E.E.

Μέλος

VPI

Μέλος

ZEINCRO HELLAS

Μέλος

NAVIOS CORPORATION

Μέλος

OLYMPUS FOODS A.E

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Παπουτσάνης

Immobile Investment LTD

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Νικόλαος Ξ. Σαρρής

ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΥΚΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

INTERSTAR CHIM

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

NEA MEDIA

Πρόεδρος

APOLLO INVESTMENT

Πρόεδρος

LINETΤΕ HELLAS

Πρόεδρος

CHRISTIES DAIRIES LTD

Αντιπρόεδρος

SUNCARE TRAVEL LTD

Μέλος

SEPTONA AEBE

Μέλος

HSBC BANK ΚΥΠΡΟΥ

Μέλος

ΕΨΑ

Μέλος

Νικόλαος Σ. Σοφοκλέους

EUROSURE INSUARANCE CO. LTD

Μέλος

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

TEFRKOS AE

Μέλος

KATSELIS AE

Μέλος

TEFKROS AE

Έταιρος

OLYMPIC TRADING EPE

Έταιρος

4. Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.
5. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
6. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους
των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών
οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν
με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να
παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των
πέντε τελευταίων ετών.
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
8. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας
μετόχων της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της
ή άλλων προσώπων.
9. Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός, ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
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10. Δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, με εξαίρεση όσους αναφέρονται κατωτέρω, και δεν
συναλλάχθηκαν σε μετοχές ή οποιαδήποτε παράγωγα επί μετοχών της Εταιρείας κατά το
τελευταίο έτος, πλην των ακόλουθων εξαιρέσεων:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(σε τεμάχια)
Χαράλαμπος Δαυίδ

1.157

17.06.2008

217

19.06.2008

91.533

18.04.2008

Αδαμάντιος Λέντσιος

104

09.04.2008

Ισκαλατιάν Μαίρη

185

15.04.2008

Νίνος Γιαμάκης
Δημήτριος Παπουτσάνης

Εκ των παραπάνω μετόχων, οι κ.κ. Χ. Δαυιδ, Ν. Γιαμάκης, Αδ. Λέντσιος και Μ. Ισκαλατιάν έχουν
δεσμευθεί να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με το
ποσοστό που τους αντιστοιχεί, ενώ ο κ. Δ. Παπουτσάνης δεν προτίθενται να συμμετάσχει.
Επιπρόσθετα, κανείς εκ των εν λόγω μετόχων δεν έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην παρούσα
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.
3.12.5 Σύγκρουση Συμφερόντων
Δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων, καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της.
Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των φυσικών και νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.
Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του ανεξάρτητου εκτιμητή
ακινήτων κ. Θωμά Ζιώγα της Εταιρείας King Hellas A.E. (Πύργος Αθηνών Κτίριο Γ, Αθήνα, τηλ.
210-7711204) που προέβη κατά τη διάρκεια του έτους 2007 και 2008 σε εκτίμηση της ακίνητης
περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.
3.13 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
3.13.1 Αμοιβές Μελών Δ.Σ., Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών και Εποπτικών Οργάνων
Οι καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές για τη χρήση 2007, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής, καθώς και τα οφέλη σε είδος που χορήγησε ο Όμιλος, ανά
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερο διοικητικό στέλεχος και ανά μέλος εποπτικού οργάνου,
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ (1)
(σε ευρώ)

Χαράλαμπος Δαυίδ του
Γεωργίου

Πρόεδρος

0

Αδαμάντιος Λέντσιος
του Αθανασίου

Διευθύνων Σύμβουλος

300.442

Νίνος Γιαμάκης του
Αλβέρτου

Μέλος – Εντεταλμένος
Σύμβουλος

67.980

Μέλος

0

Νικόλαος Σαρρής του
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Ξάνθου
Νικόλαος Σοφοκλέους
του Σοφοκλή

Μέλος

0

Αναστάσιος Λεβέντης
του Κωνσταντίνου

Μέλος

0

Δημήτριος Παπουτσάνης
του Παναγιώτη

Μέλος

0

Οικονομικός Διευθυντής
Ομίλου

110.155

Γενικός Διευθυντής
Εργοστασίου

104.587

Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου

65.906

Ορθόδοξος Νεοφύτου
του Χριστόδουλου
Βίκτωρ Ευμορφόπουλος
του Κωνσταντίνου
Ισκαλατιάν Μαίρη του
Σαρκίς
ΣΥΝΟΛΟ

649.070

(1

) Στις παραπάνω μικτές αμοιβές περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εργαζομένων στην εισφορά του ΙΚΑ.
Οι κ.κ. Λέντσιος, Γιαμάκης, Νεοφύτου, Ευμορφόπουλος και Ισκαλατιάν, χωρίς δική τους επιβάρυνση, έχουν
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή ασφαλιστική κάλυψη, καθώς επίσης και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με
ετήσια συνολική επιβάρυνση της Εταιρείας €26.920. Επίσης, σύμφωνα με τον Νόμο 3198/55 άρθρο 8 τα
προαναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα Διοικητικά στελέχη και ο εσωτερικός
ελεγκτής δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης κατά την αποχώρηση τους λόγω πλήρους συνταξιοδότησης. Για το
σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει στα αποτελέσματα της ποσό ύψους 102.625 ευρώ. Η Εταιρεία
καλύπτει το υπόλοιπο προσωπικό της με ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής ή/και υγείας.

(2)

Αναφορικά με την παροχή ωφελημάτων σε είδος των παραπάνω μελών Δ.Σ., των ανώτερων
διοικητικών στελεχών και των μελών των εποπτικών οργάνων σημειώνεται ότι οι κ.κ. Λέντσιος,
Νεοφύτου, Ευμορφόπουλος και Ισκαλατιάν έχουν στη διάθεσή τους εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό
τηλέφωνο, τα οποία και χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της Εταιρείας, χωρίς δική τους επιβάρυνση.
Η Εταιρεία παρέχει πρόγραμμα παροχής δικαιώματος συμμετοχής σε stock option σε δύο μέλη του
Δ.Σ., και σε ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο
3.19.1.1.
Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν λαμβάνουν αμοιβή για την ιδιότητά τους αυτή
από τα προς διανομή κέρδη εκάστης χρήσης. Επίσης, δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών του Ομίλου.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω αμοιβών δεν υφίστανται
άλλες αμοιβές και οφέλη για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
της Εταιρείας και τα μέλη των εποπτικών οργάνων.
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3.14 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το παρόν Δ.Σ. εξελέγη με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 29.6.2007 και έχει
τριετή θητεία έως την αρχική ή κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας (βλέπε και κεφ. 3.12.1). Στον ακόλουθο
πίνακα παρατίθεται η ημερομηνία πρώτης εκλογής των μελών Δ.Σ., από την οποία ασκούν τα
καθήκοντά τους.

Κατάλογος Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Πρώτης
Εκλογής

Χαράλαμπος Δαυίδ

07.04.1997

Αναστάσιος Λεβέντης

31.12.2003

Αδαμάντιος Λέντσιος

18.12.2003

Νίνος Γιαμάκης

05.12.1998

Νικόλαος Σαρρής

23.06.2003

Νικόλαος Σοφοκλέους

23.06.2003

Δημήτριος Παπουτσάνης

28.02.2003

Σχετικά με τις συμβάσεις των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της
Εταιρείας βλ. κεφάλαιο 3.12.3 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Εταιρική Διακυβέρνηση
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 και επόμενα του Ν. 3016/2002,
διακρίνονται σε εκτελεστικά, τα οποία δύναται να απασχολούνται ή να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στην Εταιρεία, και μη εκτελεστικά, τα οποία ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ασχολούνται εν γένει με την παρακολούθηση και επίβλεψη των
εργασιών της Εταιρείας, ενώ τα μη εκτελεστικά με τη διασφάλιση και προαγωγή των συμφερόντων
της Εταιρείας.
Εκτελεστικά μέλη είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Λέντσιος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και
μέλος του Δ.Σ. κ. Ν. Γιαμάκης.
Μη εκτελεστικά μέλη είναι τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν απασχόληση στην Εταιρεία με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου, ούτε παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις
υπηρεσίες τους στην Εταιρεία. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται
στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ., ως εκτελεστικών ή μη,
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του ανεξάρτητου μη
εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 3091/2002.
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Δεν υφίσταται επιτροπή καθορισμού αμοιβών, καθώς αυτές καθορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
Με τις από 26.01.2004 και 29.06.2007 απόφασεις του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίστηκε ως εσωτερικός
ελεγκτής της Εταιρείας η κα Μ. Ισκαλατιάν, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του εσωτερικού
ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι η Εταιρία συμμορφούται με το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης και τον
Κανονισμό Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών στο Χ.Α.. Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει και
εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
3.15 ΥΠΑΛΛΗΛ0Ι
Η αριθμητική εξέλιξη των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο τέλος κάθε χρήσης της εξεταζόμενης
τριετίας, έχει ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Διοικητικό – Υπαλληλικό Προσωπικό

38

39

35

Εργατοτεχνικό Προσωπικό

77

84

83

Ωρομίσθιο Προσωπικό

0

0

0

115

123

118

Σύνολο

Στις 31.12.2007 η Εταιρεία απασχολούσε 118 υπαλλήλους, έναντι 123 που απασχολούσε κατά την
31.12.2006. Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας μειώθηκε κατά 5 εργαζομένους λόγω της
μεταφοράς των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας από την οδό Κρέοντος 25 Αθήνα, στην έδρα
της Εταιρείας στο 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Η Εταιρεία απασχολεί, επίσης,
προσωρινούς υπαλλήλους, ο μέσος όρος των οποίων στη χρήση 2007 ανήλθε σε 4 άτομα. Οι
προσωρινοί υπάλληλοι απασχολούνται κατά κύριο λόγο στο Τμήμα Παραγωγής της Εταιρείας με
συμβάσεις διάρκειας έως 6 μηνών και είναι κυρίως απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου.
Σε επίπεδα Ομίλου (Εταιρεία και ενοποιούμενες εταιρείες), η εξέλιξη του προσωπικού στο τέλος της
κάθε χρήσης, των χρήσεων 2005-2007, έχει ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Εσωτερικό

255

262

171

Εξωτερικό

7

1

0

262

263

171

Σύνολο

Στις 31.12.2007, ο Όμιλος απασχολούσε 171 άτομα, έναντι 263 την 31.12.2006. Η δραστηριότητα
στο εξωτερικό (Plias Hungary) έχει παύσει και δεν απασχολείται κανένα άτομο, ενώ ο αριθμός του
προσωπικού έχει μειωθεί την 31.12.2007 στο εσωτερικό λόγω της αναστολής της δραστηριότητας
της θυγατρικής εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ. και της πώλησης τον Δεκέμβριο του 2007 της
θυγατρικής εταιρείας OLYMPUS FOODS ABEE.
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Ο αριθμός των μετοχών που κατέχονται από τα μέλη του Δ.Σ., τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και
τα στελέχη που μετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.12.4. του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Εταιρεία παρέχει πρόγραμμα παροχής δικαιώματος συμμετοχής σε stock option σε δύο μέλη του
Δ.Σ., και σε ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο
3.19.1.1.
3.16 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 05.08.2008, ήταν οι ακόλουθοι:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ 05.08.2008

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

%
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚ.
ΨΗΦΟΥ Ν.
ΨΗΦΟΥ (1)
3556/2007

9.593.460

11,36%

9.593.460

11,36%

THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING
LTD

46.735.791

55,33%

46.735.791

55,33%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

28.145.165

33,32%

28.145.165

33,32%

84.474.416

100,00%

84.474.416

100,00%

EAGLE ENTERPRISES A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

(1) Η εταιρεία EAGLE ENTERPRISES A.E. άσκησε, για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου, κατόπιν
εξουσιοδότησης, τα δικαιώματα ψήφου 299.999 μετοχών, οι οποίες είναι ενεχυριασμένες στην Τράπεζα
Κύπρου.

Πέραν των μετόχων που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα, από την προσέλευση των μετόχων
στην τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5 Αυγούστου 2008, προκύπτει ότι δεν
υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο μη μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου, το
οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου
της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνοντας υπόψη α) τις
δεσμεύσεις των βασικών μετόχων, όπως προκύπτουν από το πρακτικό της Γ.Σ. 05.08.2008, β) τη
δέσμευση της βασικής μετόχου THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD ότι θα συμμετάσχει στην
αύξηση με ποσό €15 εκατ., γ) το μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ των
πιστώτριων τραπεζών και των εταιρειών του Ομίλου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.5, δ)
την πρόθεση της μετόχου Tanaka Holding LTD όπως δηλώθηκε στην Γενική Συνέλευση της
05.08.2008 και αναφέρεται στην παράγραφο 1.5 και ε) την εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ. Γ.
Γκάτζαρου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον υπάρξουν αδιάθετες
μετοχές όπως δηλώθηκε στην Γενική Συνέλευση της 05.08.2008 και αναφέρεται στην παράγραφο
1.5, προβλέπεται ότι οι ακόλουθοι μέτοχοι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν
ποσοστό πάνω από 5%.
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Πριν την αύξηση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά την αύξηση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

THRUSH
ΙΝVESTMENT
HOLDING LTD

46.735.791 55,33%

93.610.791

43,13%

TANAKA

12.636.661 14,96%

30.324.161

13,97%

Γ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ

0

0,00%

12.500.000

5,76%

EUROBANK

0

0,00%

12.313.014

5,67%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0

0,00%

11.635.184

5,36%

Σημειώνεται ότι ο νέος επενδυτής (κ. Γ. Γκάτζαρος) και οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα
συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση στην περίπτωση που θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές,
σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13
του Ν. 2190/20.

Οι εταιρείες EAGLE ENTERPRISES A.E. και THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING LTD έχουν απώτερο
μέτοχο το ίδρυμα LAVONOS ANSTALT, που εδρεύει στο Λιχνενστάιν, που ελέγχει, μέσω των
ανωτέρω δύο εταιρειών, ποσοστό 66,68% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου κατέχει 299.999 μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου και
4.499.992 μετοχές της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, δυνάμει σύμβασης εκχώρησης /
ενεχυρίασης απαιτήσεων από την EAGLE ENTERPRISES A.E.. Επίσης, η Λαϊκή Τράπεζα κατέχει
1.679.991 μετoχές της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, δυνάμει σύμβασης εκχώρησης /
ενεχυρίασης απαιτήσεων από την EAGLE ENTERPRISES A.E.. Τέλος, η EFG Eurobank Ergasias
κατέχει 21.665.904 μετοχές της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, δυνάμει σύμβασης εκχώρησης /
ενεχυρίασης απαιτήσεων από την THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING LTD.
Στην Εταιρεία δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά προνόμια ελέγχου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα
μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του. Τα
δικαιώματα των μετόχων ασκούνται μόνο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ισάριθμα προς τις μετοχές που
κατέχουν.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας κάποια συμφωνία, η οποία θα
μπορούσε να επιφέρει σε μεταγενέστερη ημερομηνία αλλαγές στο μετοχικό της έλεγχο.
3.17 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά
ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού
Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24), εκτός αυτών που παρατίθενται ακολούθως, σύμφωνα με την Ενότητα 19
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επίσης, δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν συναφθεί με όρους της
αγοράς. Οι συναλλαγές αυτές, οι οποίες είναι μη ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή,
περιγράφονται ως ακολούθως:
Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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3.17.1 Συναλλαγές με το Βασικό Μέτοχο
Στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007 δεν υφίστανται διεταιρικά υπόλοιπα με τους βασικούς
μετόχους (THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING LTD και EAGLE ENTERPRISES A.E.).
3.17.2 Διεταιρικές Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των Eταιρειών του Ομίλου των
χρήσεων 2005-2007 και α’ εξάμηνο 2008.
Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου στις
31.12.2005 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS
ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OLYMPUS
FOODS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0

375.064

170.967

638.754

6.530.860

7.715.645

75.008

0

0

0

0

75.008

PLIAS
HUNGARY

0

0

0

0

0

0

OLYMPUS
FOODS

0

0

0

0

3.686.090

3.686.090

151.505

14.160

0

1.535.171

0

1.700.836

GAGEO

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2005

226.513 389.224

170.967 2.173.925

10.216.950 13.177.579

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
PLIAS

GAGEO

(ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

PLIAS
HUNGARY

GAGEO

PLIAS
HUNGARY

OLYMPUS
FOODS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΡΕΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

PLIAS

0

3.273.976

633.314

701.139

2.458.749

240.614

7.307.791

GAGEO
PLIAS
HUNGARY
OLYMPUS
FOODS
PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.621

0

24.716

0

0

0

0

3.298.692

633.314

776.759

2.534.370

0
0
240.614

75.621
24.716
7.408.128

Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου στις
31.12.2006, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, παρουσιάζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
2006 (ποσά σε €)

PLIAS

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PLIAS

OLYMPUS
FOODS

GAGEO

Plias
Hungary

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0

515.060

491.510

19.665

5.319.377

6.345.612

167.845

0

0

0

0

167.845

PLIAS
HUNGARY

35.792

0

0

0

0

35.792

OLYMPUS
FOODS

120.272

0

0

0

3.219.529

3.339.801

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

172.707

10.669

1.157.862

0

0

1.341.238

496.616

525.729

1.649.372

19.665

8.538.906

11.230.288

GAGEO

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2006 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

PLIAS

2.690.203

OLYMPUS
PLIAS
Παπουτσάνης
ΚΑΡΕΛΙΚΑ
FOODS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕ
331.632

7.124.703

1.500

ΣΥΝΟΛΟ

299.990 10.448.028

GAGEO

0

PLIAS
HUNGARY

0

OLYMPUS
FOODS

0

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

35.829

6.455

35.829 2.696.658

123.130

165.414

454.762 7.124.703

1.500

299.990 10.613.442

Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου στις
31.12.2007, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, παρουσιάζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2007 (ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

GAGEO
718.321

OLYMPUS
FOODS

4.994.611

495.445

6.208.376

0

47.196

229.719

986.095

1.230.742

GAGEO

182.523

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

230.751

13.897

OLYMPUS FOODS

192.262

0

1.963.932

605.536

732.217

6.958.543

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2007 (ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

GAGEO

PLIAS

4.651.535

OLYMPUS
FOODS

2.055.010

ΣΥΝΟΛΟ
6.706.545

GAGEO

0

OLYMPUS
FOODS

0

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

8.637
0

4.660.172

8.637
2.055.010

6.715.182

Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου στις
30.06.2008, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, παρουσιάζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεταιρικές Συναλλαγές Α΄
Εξαμήνου 2008

PLIAS

GAGEO

PLIAS
GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

324.156

-579.709

166.162

ΣΥΝΟΛΟ
-255.552
166.162
0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

166.162

324.156

-579.709

-89.391

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
30.6.2008 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO

PLIAS

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

4.277.666

1.438.757

ΣΥΝΟΛΟ
10.716.423

GAGEO

0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν κυρίως:
¾ Συναλλαγές μεταξύ της PLIAS και της GAGEO A.B.E.E.:

¾

¾

¾

¾

o

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα
γενικής και οικονομικής διευθύνσεως και δημοσίων σχέσεων κλπ,

o

πώληση α’ ύλών (σαπωνώμαζα) από την PLIAS στην GAGEO A.B.E.E., και

o

πώληση α’ υλών (πλαστικά) από την GAGEO A.B.E.E. στην PLIAS

Συναλλαγές μεταξύ της PLIAS και της PLIAS HUNGARY K.F.T. (για τις χρήσεις 2005 και
2006):
o

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα
γενικής και οικονομικής διευθύνσεως και δημοσίων σχέσεων κλπ,

o

πώληση προϊόντων της PLIAS προς την PLIAS HUNGARY K.F.T. για διανομή στην
ουγγρική αγορά, και

Συναλλαγές μεταξύ της PLIAS και της OLYMPUS FOODS Α.Β.Ε.Ε.:
o

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα
γενικής και οικονομικής διευθύνσεως και δημοσίων σχέσεων κλπ, και

o

παραγωγή για λογαριασμό της PLIAS του προϊόντος «NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ
ΣΕΪΚΕΡ»

Συναλλαγές μεταξύ της PLIAS και της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.:
o

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα
γενικής και οικονομικής διευθύνσεως και δημοσίων σχέσεων κλπ, και

o

πώληση επωνύμων προϊόντων της PLIAS προς την PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. για
διανομή στην εσωτερική αγορά.

Συναλλαγές μεταξύ της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και της OLYMPUS FOODS Α.Β.Ε.Ε.:
o

πώληση προϊόντων της OLYMPUS FOODS A.B.E.E. προς την PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε. για διανομή στην εσωτερική επώνυμη αγορά.

o

Παροχή υπηρεσιών από την Plias Eμπορική Α.Ε. προς την OLYMPUS FOODS
A.B.E.E. (διανομή προϊόντων).

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεόμενα μέρη αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του κύκλου
εργασιών της ανά έτος, ως ακολούθως:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Έτος

Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών

2005

37%

2006

35%

2007

38%

3.17.3 Αμοιβές Μελών Δ.Σ., Aνωτάτων Διοικητικών Στελεχών και Μελών των
Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρείας Χρήσεων
2005-2007 και α’ εξαμήνου 2008.
Οι συνολικές αμοιβές των μελών Δ.Σ., των ανωτάτων διοικητικών στελεχών και των μελών των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας την περίοδο 2005-2007
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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(ποσά σε € )
Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών

2005

2006

2007

466.546 623.525 649.070

Οι συνολικές αμοιβές των μελών Δ.Σ., των ανωτάτων διοικητικών στελεχών και των μελών των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου –
Ιουνίου 2008 ανέρχονται σε 263.237 Ευρώ.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008
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3.18 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
3.18.1 Αναμορφώσεις
Χρήση 2005
Με την από 21.03.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν οι εξής διορθώσεις στις
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2005, που αφορούν σε διόρθωση λαθών:
Λάθος εκτίμηση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ ότι η αρνητική διαφορά αποτίμησης των
«Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 1.172.494 ευρώ
αφορούσε προσωρινή ζημία αποτίμησης, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε ζημία απομείωσης.
Το λάθος αυτό είχε σαν συνέπεια το ανωτέρω ποσό να περιλαμβάνεται, στο κονδύλι «αποθεματικά
εύλογης αξίας», ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα «αποτελέσματα εις νέον».
Η μεταβολή αυτή δεν επηρέασε την Καθαρή Θέση των Μετόχων της Εταιρείας, ούτε και τα
αποτελέσματα, παρά μόνο αφορούσε ανακατανομή των κονδυλίων της Καθαρής θέσης.
Χρήση 2006
Έγινε αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων λόγω διακοπείσας δραστηριότητας
(παραγωγή σαλατών και σαλτσών μέσω της θυγατρικής Olympus Foods A.B.E.E. η οποία
πουλήθηκε το Δεκέμβριο του 2007).
χωρίς
με
αναταξινόμηση αναταξινόμηση

01.01.200631.12.2006

01.01.200631.12.2006

Μεταβολή
από
διακοπτόμενες
δραστηριότητες

Πωλήσεις

26.721.433

20.792.118

5.929.315

Κόστος πωλήσεων

19.655.877

15.136.344

4.519.533

Μικτό κέρδος

7.065.556

5.655.774

1.409.782

Άλλα έσοδα

2.650.555

3.107.810

-457.255

Έξοδα διαθέσεως

5.369.189

5.115.064

254.125

Έξοδα διοικήσεως

4.152.408

3.434.227

718.181

616.506

573.208

43.298

54.600

54.600

0

2.017.912

1.866.331

151.581

-2.494.504

-2.279.845

-214.659

648.029

644.809

3.220

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-3.142.533

-2.924.654

-217.879

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες

-207.580

-425.459

217.879

-3.350.113

-3.350.113

0

Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

78

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

3.18.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Χρήσεων 2005-2007.

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη
του Ομίλου, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
των χρήσεων 2005, 2006 και 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον
ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ευστάθιο Π. Μπανίλα, Α.Μ.ΣΟΕΛ 16431, της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ
α.ε.ο.ε. και παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτονική διεύθυνση www.plias.gr.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι (ενότητα 20.5) του Κανονισμού (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η τελευταία χρήση για την οποία
παρατίθενται χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι η χρήση που
έληξε την 31.12.2007, η οποία δεν είναι προγενέστερη των 18 μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Σημειώνεται ότι η Εκδότρια από την 01.01.2005 συντάσσει τις ετήσιες και περιοδικές εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 καλύπτουν, πέραν
της μητρικής εταιρείας, και τις θυγατρικές εταιρείες. Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες
που ελέγχονται άμεσα και έμμεσα από την PLIAS, ως ακολούθως:

Εταιρεία
ANINAS HOLDING S.A.

Άμεση
Συμμετοχή
100%

Έμμεση
Συμμετοχή
-

Μέθοδος
Ενοποίησης
Ολική Ενσωμάτωση

51%

-

Ολική Ενσωμάτωση

100%

Ολική Ενσωμάτωση

GAGEO A.B.E.E.
PLIAS HUNGARY K.F.T.
(υπό εκκαθάριση)

Πωλήθηκε την
17/12/2007

OLYMPUS FOODS A.B.E.E.

91%

-

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

100%

-

Ολική Ενσωμάτωση

65%

Ολική Ενσωμάτωση

ZORA HOLDING S.A.
ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

100%

-

Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ

100%

-

Πωλήθηκε την
29/6/2007

Ολική Ενσωμάτωση

Ολική Ενσωμάτωση
Ολική Ενσωμάτωση

Η Plias Hungary εταιρεία διανομής και διακίνησης επώνυμων καταναλωτικών αγαθών της μητρικής
εταιρείας και τρίτων στην αγορά της Ουγγαρίας, τέθηκε στη χρήση 2006 υπό εκκαθάριση.
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3.18.2.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων περιόδου
2005-2007.
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία αποτελεσμάτων του Ομίλου για την περίοδο 20052007:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά λειτουργία)

(ποσά σε € χιλ.)

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2006

01.01-31.12.2005

Σύνολο κύκλου εργασιών

24.545,58

20.792,12

32.233,60

Κόστος Πωλήσεων

20.168,10

15.136,34

21.879,20

Μικτό Κέρδος

4.377,48

5.655,77

10.354,40

Κέρδη από πώληση συμμετοχών (1)

6.572,83

0,00

0,00

Άλλα έσοδα

1.123,33

3.107,80

1.342,90

Έξοδα Διαθέσεως

5.268,62

5.115,06

8.430,90

Έξοδα Διοικήσεως

3.714,94

3.434,23

4.388,30

Άλλα έξοδα

2445,78

573,20

1.621,50

54,6

54,6

0

2.504,58

1.866,33

2.036,90

-1.914,87

-2.279,85

-4.780,50

361,12

644,81

582,7

-2.275,99

-2.924,65

-5.363,30

-1216,97

-425,46

0

-3.492,96

-3.350,11

-5.363,30

Μετόχους Μητρικής

-2.251,71

-3.335,70

-5.006,10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-1.241,25

-14,41

-357,10

Έξοδα αδρανείας
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζημιές) προ Φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημιά) από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες (2)
Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες
Αποδιδόμενο σε:

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Eπισημαίνεται ότι τα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, δεν είναι συγκρίσιμα
με αυτά των χρήσεων 2006 και 2007, καθώς στις δύο τελευταίες χρήσεις, τα κονδύλια των
εταιρειών Olympus Foods και Plias Hungary εμφανίζονται ως διακοπτόμενες δραστηριότητες.
Επιπλέον, την χρήση 2007, η εταιρεία προέβη σε πώληση της θυγατρικής της Καρέλικα Α.Ε.
(1) Το 2007 στα κέρδη από πώληση συμμετοχών απεικονίζεται το κέρδος από πώληση των
θυγατρικών Olympus Foods ABEE και Καρέλικα Α.Ε. Στις άτυπες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες υιοθετείται η παραδοχή ότι η πώληση της Olympus
Foods έχει γίνει την 1.1.2006, ποσό 4.637.944 ευρώ που αφορά κέρδος από πώληση της
Olympus Foods απεικονίζεται στην χρήση 1.1.2006-31.12.2006 και τη χρήση 1.1.200731.12.2007 δεν περιλαμβάνεται το κέρδος από την εκποίησης της θυγατρικής Olympus
Foods αλλά απεικονίζεται ποσό 676.056 ευρώ που αφορά κέρδος από την πώληση της
Καρέλικα Α.Ε.
(2) To 2006 στο κονδύλι «καθαρό κέρδος (ζημία) από διακοπτόμενες δραστηριότητες»
απεικονίζεται το αποτέλεσμα των θυγατρικών Olympus Foods ABEE και Plias Hungary. Στις
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άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις το κονδύλι αυτό έχει μειωθεί κατά 217.879 ευρώ
(που αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της Olympus Foods το 2006) λόγω της παραδοχής
ότι η εταιρεία Olympus Foods ABEE επωλήθη την 1.1.2006. Αντίστοιχα το 2007 το κονδύλι
αυτό έχει μειωθεί για τους ίδιους λόγους κατά 1.211.971 ευρώ.
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για την τριετία 2005-2007, ανά βιομηχανική και εμπορική
δραστηριότητα, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ποσά σε € χιλ.)

2007

%

2006

%

2005

%

Βιομηχανική Δραστηριότητα
Σαπούνια Στερεά
Σαπούνια Υγρά – Καλλυντικά
Ροφήματα

11.716

48%

8.450

41%

7.936

25%

8.438

34%

7.280

35%

7.748

24%

702

3%

765

4%

683

2%

Λάδια

0

0%

0

0%

1.442

4%

Σαλάτες - dressings

0

0%

0

0%

9.862

31%

20.856

85%

16.495

79%

27.671

86%

0

0%

0

0%

3.699

11%

3.223

13%

3.687

18%

0

0%

0

0%

467

2%

610

3%

3.689

15%

4.297

21%

4.563

14%

24.546

100%

20.792

100%

32.234

100%

Σύνολο

Εμπορική Δραστηριότητα
Τρόφιμα υγιεινής διατροφής
Σαλάτες - dressings
Υλικά καθαρισμού
Λοιπά
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0%
864

3%
0%

Επιπλέον, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναλύεται, ανά κατηγορία δραστηριοποίησης, ως
ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ποσά σε €)
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Παροχή υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

2007

2006

2005

2.472.909

3.139.349

4.968.171

20.581.775

16.165.566

24.937.214

166.849

73.627

261.472

1.324.046

1.413.576

2.066.762

24.545.580

20.792.118

32.233.619

Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου αναλύεται ως ακολούθως:
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

(ποσά σε €)
Κόστος εμπορευμάτων
Κόστος Προϊόντων
Κόστος παροχής υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ
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2006

2005

1.951.862

2.660.089

2.929.108

18.216.236

12.476.256

18.818.234

0
20.168.098

0
15.136.344

131.866
21.879.209

81

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (μικτό κέρδος προς κύκλο εργασιών) μεταβλήθηκε από
27,2% το 2006 σε 17,8% το 2007 λόγω της στρατηγικής του Ομίλου να επικεντρώνεται σε
εξαγωγές, στο φασόν και τις private label παραγωγές που παραδοσιακά χαρακτρίζονται από
χαμηλότερα περιθώρια, προσφέρουν όμως σημαντικό όγκο πωλήσεων.
Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης εμφανίζονται αυξημένα το 2007 σε σχέση με το 2006 κατά 3%
κυρίως λόγω αύξησης του ποσού των παροχών σε πελάτες που συνεπάγεται η αύξηση των
πωλήσεων. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 8% λόγω στελέχωσης διαφόρων
τμημάτων.
Τα έξοδα διάθεσης και τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου, για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007,
αναλύονται ως ακολούθως:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ποσά σε €)

2007

2006

2005

2007

2006

2005

Αμοιβές προσωπικού

1.208.702

1.148.822

1.701.288

2.194.155

2.467.491

2.328.605

70.964

193.298

194.704

174.944

188.236

505.912

3.988.954

3.772.945

6.534.954

1.345.837

778.500

1.553.854

5.268.620

5.115.065

8.430.946

3.714.936

3.434.227

4.388.371

Αποσβέσεις
Λοιπά Εξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, αναλύεται ως ακολούθως:
2007
Τόκοι έσοδα

2006

2005

-15

-24.000

-844

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

0

44.000

0

Τόκοι από προεξόφληση άτοκου δανείου

0

0

243.053

2.299.771

1.743.482

1.694.367

204.826

102.848

100.410

2.504.582

1.866.330

2.036.986

Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων
Τόκοι χρηματοοικονομικής μίσθωσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα μετά Φόρων αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 3,5 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,4
εκατ. Ευρώ το 2006.
Ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφείας ανήλθαν σε ζημίες 2,2 εκατ. ευρώ
έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ το 2006.
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3.18.2.2 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένου Ισολογισμού Χρήσης 20052007.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ισολογισμοί της 31.12.2005, 31.12.2006 και 31.12.2007
σε ενοποιημένη βάση:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε € χιλ.)

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια (1)

32.982,72

37.096,84

28.000,70

Επενδύσεις σε ακίνητα

275,00

5.420,70

4.590,70

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία

243,15

383,94

325,1

0

0

0

1.180,48

1.397,49

1.433,70

45,96

57,59

38,4

34.727,31

44.356,56

34.388,80

4.598,18

7.168,73

7.106,00

15.070,21

14.940,83

16.866,00

0

146,7

8,33

722,44

575,4

1.096,26

1.278,59

876,043

0

0

0

20.772,98

24.110,58

25.570,30

55.500,29

68.467,14

59.959,10

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα
κέρδη ή τις ζημίες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2)
Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για διάθεση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους
μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μτχ κεφαλαίου
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας

27.031,81

27.031,81

20.181,40

2000

0

10.000,00

32.481,00

32.481,00

32.734,80

6.873,55

7.825,25

1.133,80

Συναλλαγματικές διαφορές

-82,5

-82,5

-99,8

Λοιπά αποθεματικά

217,2

217,2

217,2

-67.656,53

-66.356,52

-71.535,10

864,53

1.116,24

-7.367,50

219,57

1.507,68

488,5

1.084,10

2.623,93

-6.879,00

Αποτελέσματα εις νέον (3)
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

35.063,98

42.800,87

42.167,40

4.352,89

5.338,69

2.548,90

737,67

840,2

812,4

1.843,66

2.227,04

2.317,05

41.998,20

51.206,79

47.845,70

8.055,38

9.527,80

13.919,70

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος

0

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις

0

0

4.004,91

5.108,62

5.046,98

357,70

0

25,50

12.417,99

14.636,42

18.992,20

Σύνολο υποχρεώσεων

54.416,19

65.843,22

66.838,10

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

55.500,29

68.467,14

59.959,10

(1) Την 31.12.2006, στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τα ενσώματα πάγια έχουν
μειωθεί κατά 4.561.201 ευρώ λόγω της παραδοχής ότι η Olympus Foods ABEE επωλήθη την
1.1.2006 και συνεπώς την 31.12.2006 δεν συμπεριλαμβάνονται στον ενοποιημένο
ισολογισμό τα ενσώματα πάγια της εν λόγω εταιρείας.
(2) Στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31.12.2006, το κονδύλι «ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα» έχει αυξηθεί κατά 6.084.787 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το
τίμημα πώλησης της Olympus Foods.
(3) Την 31.12.2006, στις άτυπες χρηματοιοικονομικές καταστάσεις το κονδύλι «κέρδη
χρήσεως εις νέον» εμφανίζεται αυξημένο κατά 4.836.213 ευρώ λόγω υιοθέτησης της
παραδοχής ότι η Olympus Foods πουλήθηκε την 1.1.2006.

Τα ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31-Δεκ-07
Ιδιόκτητα πάγια
Μισθωμένα Πάγια

31-Δεκ-06

31-Δεκ-05

25.503.959

29.722.526

25.208.456

7.478.763

7.374.315

2.792.298

32.982.722

37.096.841

28.000.754

Τα μισθωμένα πάγια αφορούν κυρίως μηχανήματα της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της
GAGEO A.B.E.E. Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 31.12.2006 στην εύλογη αξία
τους. Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή της εταιρείας King Hellas, και η
αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής,
καθαρό από αναβαλλόμενους φόρους, πιστώθηκε εν μέρει στα κέρδη εις νέον της Καθαρής Θέσης
και εν μέρει στα αποθεματικά εύλογης αξίας (βλέπε παράγραφο 3.8.1.1.).
Στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 επιλέχθηκε, για πρώτη φορά, αντί της μεθόδους του
ιστορικού κόστους, η μέθοδος αποτίμησης των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων στην
αναπροσαρμοσμένη αξία η οποία ταυτίζεται με την εύλογη αξία τους κατά την 31.12.2006, ημέρα
της αναπροσαρμογής.
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Από την μεταβολή αυτή προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής μετά τον αναβαλλόμενο φόρο, για
την 4.007.207 ευρώ και για τον Όμιλο 5.865.196 ευρώ, που καταχωρήθηκε στα αποθεματικά
εύλογης αξίας.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορά:
•

αγροτεμάχια με οικία που κατέχει η PLIAS Α.Β.Ε.Ε. (στην Εύβοια) αξίας 275.000 Ευρώ.

Κατέχονται από τον Όμιλο για κεφαλαιουχική ενίσχυση ενώ διερευνάται η δυνατότητα περαιτέρω
αξιοποίησης ή εκποίησής τους.

Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν άδειες λογισμικού κατά ποσό
151.145 και κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων (κυρίως παγιοποιήσεις εργασιών εξωτερικού
συνεργάτη για βελτίωση γραμμών παραγωγής και αύξηση παραγωικότητας) κατά ποσό 92.000
ευρώ. Αναλύονται ως εξής:
Κόστος
ανάπτυξης Σύνολο 'Αυλων
περιουσιακών
νέων
στοιχείων
προιόντων

Λογισμικό
Η/Υ
Αξία κτήσεως ή αποτιμήσεως
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006

1.623.597

115.000

1.738.597

Προσθήκες 2007

16.318

0

16.318

Μεταφορά από άλλο λογαριασμό

25.363

0

25.363

Μεταφορές από υπό εκτέλεση

0

0

0

Διαφορά λόγω μη ενοποίησης

40.138

0

40.138

0

115.000

0

1.625.140

115.000

1.740.140

8.776

0

8.776

1.345.880

0

1.345.880

106.267

23.000

129.267

21.848

0

21.848

1.473.995

23.000

1.496.995

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007

151.145

92.000

243.145

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006

268.941

115.000

383.941

Εκποιήσεις 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Αποσβέσεις διακοπτόμενης
δραστηριότητας κατά την 31 Δεκεμβρίου
2006
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Αποσβέσεις 2007
Μεταφορά αποσβέσεων
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Αναπόσβεστη Αξία

Ο λογαρισμός πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (μη κυκλοφορούν στοιχείο) αφορά εξ ολοκλήρου
μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και η κίνησή του, εντός της χρήσης 2007, είχε ως ακολούθως:
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Όμιλος
Υπόλοιπο 31/12/2006

57.591

Διαφορά από μη ενοποίηση

-6.663

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης

-4.971

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση

0

Υπόλοιπο 31/12/2007

45.957

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής
τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης,
μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του
μέσου σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες
παραγωγής τους, εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, και τις δαπάνες μεταφοράς τους
στην τοποθεσία που βρίσκονται. Το κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως
των αποθεμάτων. Η ανάλυση των αποθεμάτων του Ομίλου για τα έτη 2005 έως 2007
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

(ποσά σε €)

31.12.2007 31.12.2006

31.12.2005

3.147.954

3.659.146

3.205.230

Εμπορεύματα

479.901

980.070

1.554.216

Έτοιμα προϊόντα

940.524

653.564

827.792

Ημιέτοιμα

445.589

1.875.947

1.518.768

Προβλέψεις απαξίωσης

-415.786

0

0

4.598.183

7.168.727

7.106.006

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΣΥΝΟΛΟ

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(ποσά σε €)

31.12.2007 31.12.2006

Πελάτες
Ενδοεταιρικοί Πελάτες
Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Κρατήσεις
Προκαταβολές

12.317.050

13.614.836

16.470.509

0

0

0

379.163

436.744

251.857

3.302.754

2.766.103

2.340.994

817.853

901.504

1.894.954

235.273

0

721.828

2.015.869

1.133.978

2.139.246

0

0

-4.607.688

-5.029.503

5.226.243

15.070.205 14.940.826

16.866.047

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Χρεώστες
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Μείον: Προβλέψεις
απαιτήσεις

για

Σύνολο

31.12.2005

επισφαλείς

Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο
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όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς
όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν του ενός έτους καθυστέρηση.
Η αξία κτήσης (ιστορικό κόστος) και η αξία αποτίμησης των διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Αξία κτήσης Αξία κτήσης
31.12.2007 31.12.2006

(ποσά σε €)
AIOLOS LOGISTICS SERVICES A.E.
INKAT A.E. EΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
YOPLAIT A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

0

0

146.735

180.983

180.983

145.348

1.027.146

1.027.146

1.027.146

1.208.129

1.208.129

1.319.229

Aποτίμηση
2007

(ποσά σε €)

Αξία κτήσης
31.12.2005

Aποτίμηση
2006

Aποτίμηση
2005

AIOLOS LOGISTICS SERVICES A.E.

0

0

146.735

INKAT
A.E.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

0

0

0

EΜΠΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΩΝ

YOPLAIT A.E.

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

146.735

Εντός του 2006 η Εταιρεία προέβη σε πώληση του ποσοστού που κατείχε στην AIOLOS
LOGISTICS SERVICES A.E. Από την πώληση αυτή δεν προέκυψε αποτέλεσμα. Στην εταιρεία
INKAT A.E EΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 10%. Η
εταιρεία YOPLAIT AE έχει διαγραφεί από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Οι διαφορές αποτίμησης αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα εις νέον ως διαφορές απομείωσης της
πρώτης εφαρμογής.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχών
Εσωτερικού που κατέχονται από την μητρική εταιρεία. Η μείωση στην χρήση 2007 οφείλεται σε
πώληση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.
Εντός του α’ τριμήνου του 2007 ρευστοποιήθηκαν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που κατείχε η
μητρική Εταιρεία αντί ποσού ευρώ 741.098. Το κέρδος που προέκυψε για την περίοδο αυτή
ανήλθε σε 27.898 ευρώ.
Τα δικαιώματα μειοψηφίας αναλύονται ως ακολούθως:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(ποσά σε €)
GAGEO Α.Β.Ε.Ε.
OLYMPUS FOODS Α.Β.Ε.Ε.
ANNINAS HOLDING S.A.
ΣΥΝΟΛΟ
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31.12.2007 31.12.2006

31.12.2005

260.564

1.390.988

323.174

0

155.939

92.159

-40.993

-39.243

73.231

219.571

1.507.684

488.564
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Ο λογαριασμός ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αντιπροσωπεύει μετρητά στα ταμεία του
Ομίλου και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση και αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2007
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

31/12/2006

31/12/2005

34.786

33.770

29.610

1.056.281

1.244.816

846.436

5.191

0

0

1.096.259

1.278.586

876.046

Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα

Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2007 σε
€35.063,98 χιλ. έναντι €42.800,9 χιλ. την 31.12.2006. Αιτία της μείωσης είναι η αποπληρωμή
δανείων, η μη ενοποίηση της πωληθείσας Olympus Foods A.B.E.E. και η αποπληρωμή δόσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την
μείωση επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου αποπληρωμής (μετατροπή από
βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα δάνεια) του συνόλου των Τραπεζικών Δανείων, πληρωτέα ή
επαναδιαπραγματεύσιμα στη λήξη τους την 31 Δεκεμβρίου 2009. Οι συμβάσεις αυτές τελούν υπό
την αίρεση α) ότι το ποσοστό των μετόχων Thrush Investment Holding LTD και Eagle Enterprises
A.E. δεν θα μειωθεί κάτω του 51% και β) ότι το κέρδος προ φόρων αποσβέσεων, και
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, για τις χρήσεις 2006 έως και 2009, δεν θα έχει σημαντική
απόκλιση από ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο. Οι ανωτέρω όροι μέχρι σήμερα έχουν εκπληρωθεί.
Η διάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού ανά ενοποιούμενη εταιρεία, ανά τράπεζα και
νόμισμα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.12.2007

(ποσά σε χιλ. €)

PLIAS
EMΠΟΡΙΚΗ

PLIAS

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

11.807

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

2.540

ΕFG EUROBANK

5.848

ALPHA ΒΑΝΚ

GAGEO

ΣΥΝΟΛΟ
12.397

€

2.540

€

11.473

€

1.153

1.153

€

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1.247

1.247

€

HSBC

3.358

3.358

€

2.745

2.896

€

5.922

35.064

ΕΘΝΙΚΗ LEASING
ΣΥΝΟΛΟ

590

ΝΟΜΙΣΜΑ

3.038

151
26.104
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Οι Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2007 31/12/2006
Δάνεια
Υποχρεώσεις
από
χρηματοδοτικής μίσθωσης

31/12/2005

3.546.021

4.818.910

4.601.869

458.887

289.711

445.109

4.004.907

5.108.621

5.046.978

συμβάσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν τις εταιρείες PLIAS A.B.E.E. και Olympus Foods A.B.E.E. μέχρι
και το 2006, ενώ για το 2007 αφορούν μόνο την μητρική εταιρεία. Σχετίζονται με επενδύσεις που
έγιναν κατά την περίοδο από 1999 έως 2006 και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό 40%.
Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών
στοιχείων – κυρίως μηχανημάτων – που επιδοτήθηκαν.
Η κίνηση εντός της χρήσης 2007, του λογαριασμού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν
ως έσοδα σε μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής:
Επιχορηγήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005
Λήψη επιχορηγήσεων

2.317.052
63.518

Έσοδο αναγνωρισθέν τη χρήση 2006

-153.532

Επιχορηγήσεις κατά την 31 Δεκμβρίου 2006
Μείωση λόγω μη ενοποίησης

2.227.038
-273.377

Λήψη επιχορηγήσεων

0

Έσοδο αναγνωρισθέν τη χρήση 2007

-110.001

Επιχορηγήσεις κατά την 31 Δεκμβρίου 2007

1.843.660

Oι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις για την περίοδο 2005-2007 αναλύονται ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ποσά σε €)
Προμηθευτές

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

6.774.399

6.554.501

10.067.177

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

138.144

161.385

322.532

Ασφαλιστικά Ταμεία

275.465

329.361

349.326

Πιστωτές διάφοροι

412.291

2.177.790

2.423.486

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

455.079

304.764

757.240

8.055.378

9.527.801

13.919.762

ΣΥΝΟΛΟ
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3.18.2.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Χρήσης 2005-2007.
(ποσά σε χιλ. €)

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2006

01.01-31.12.2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

-1.914,87

-2.279,85

-4.780,50

Αποσβέσεις

1.478,73

1.232,42

1.496,60

Προβλέψεις

1.660,80

1,77

-156,90

0,00

-173,15

-2,80

-6.756,54

-182,71

-123,50

2.504,58

1.866,33

2.035,70

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

1.037,64

-54,70

-496,20

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-4.021,26

2.101,43

3.129,00

2.199,57

-3.900,54

-8.167,50

-2.442,43

-1.586,74

-1.985,30

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

0,00

-82,74

(132.0)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις (α)

-6.253,78

-3.058,47

-9.183,50

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες από
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις (α)

-580,15

-1.093,45

0,00

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων

11.175,78

0,00

0,00

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων

-2.232,03

-3.169,67

-1.272,10

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
παγίων

153,65

919,90

261,60

Είσπραξη από πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων

714,11

146,74

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις (β)

9.811,50

-2.103,03

-1.010,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες από
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις (β)

68,53

312,16

0,00

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

2.000,00

5.929,81

10.000,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια

1.832,75

2.131,40

5.018,40

Επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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Εξοφλήσεις δανείων

-7.163,81

-37,34

-4.512,40

-295,08

-2.587,26

-248,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
συνεχιζόμενων εκμεταλλεύσεων (γ)

-3.626,14

5.436,60

10.257,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
διακοπτόμενων εκμεταλλεύσεων (γ)

397,71

908,72

0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου από
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις (α) + (β) +
(γ)

-68,42

275,10

63.4

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου από
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις (α) + (β)
+ (γ)

-113,91

127,43

0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

1.278,59

876,05

812,50

1.096,26

1.278,59

876,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

3.18.2.4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Χρήσης
2005-2007.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.12.2007, 31.12.2006 ΚΑΙ
31.12.2005

(ποσά σε € χιλ.)

31.12.200731.12.2006 31.12.2005

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.07 - 01.01.06
– 01.01.05 αντίστοιχα)

2.624

-6.879

-11.551

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

2.000

6.268

10.000

Διανεμηθέντα μερίσματα

0

0

0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση

0

6.584

36

-3.493

-3.350

-5.363

2.624

-6.879

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους
Επίδραση από μη ενοποίηση
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2007,
31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)
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3.18.2.5 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων α’
εξαμήνου 2008.
Ο Όμιλος PLIAS απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:
Επωνυμία

Έδρα

Ποσοστό Συμμετοχής
Αμεσο

Εμμεσο

Plias A.B.E.E.

Δήμος Αυλίδος

Μητρική

Plias Εμπορική Α.Ε.

Δήμος Αυλίδος

100%

Gageo A.B.E.E.

Δήμος Αυλίδος

51%

Aninas Holding S.A.

Λουξεμβούργο

100%

Zora Holding S.A.

Λουξεμβούργο

65%

Plias Hungary (υπό εκκαθάριση)

Ουγγαρία

65%

Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ

Κηφισιά

100%

Η Mητρική Εταιρεία PLIAS A.B.E.E. χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία
παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, καθώς και ροφημάτων στιγμιαίου
καφέ.
Η PLIAS Eμπορική Α.Ε. διέκοψε τη δραστηριότητά της από τις αρχές της παρούσας περιόδου. Η
δραστηριότητά της ήταν η διανομή και διακίνηση των καταναλωτικών αγαθών της μητρικής
εταιρείας και της Olympus Foods A.B.E.E. στην ελληνική αγορά.
Η Gageo A.B.E.E. παράγει προϊόντα προσωπικής περιποίησης για ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.
Η Plias Hungary εταιρεία διανομής και διακίνησης επώνυμων καταναλωτικών αγαθών της μητρικής
εταιρείας και τρίτων στην αγορά της Ουγγαρίας, τέθηκε στη χρήση 2006 υπό εκκαθάριση. Οι
εταιρείες Aninas και Zora είναι εταιρείες holding με κύριο περιουσιακό στοιχείο την άμεση ή έμμεση
κατοχή των μετοχών της Plias Hungary και στερούνται άλλης δραστηριότητας.
Η Π.Δ. Παπουτσάνης ΕΠΕ στερείται δραστηριότητας και ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων.
Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι ανωτέρω εταιρείες οι οποίες
ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της αγοράς (ολική ενοποίηση).
Δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ
είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, οι εταιρείες ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε
και OLYMPUS FOODS AE, των οποίων ο έλεγχος απωλέσθηκε, λόγω πώλησης, την προηγούμενη
χρήση.
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3.18.2.6 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου
2008.
ΟΜΙΛΟΣ
01.01-30.6.2008

01.01-30.6.2007

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Πωλήσεις

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Σύνολο

11.158.423

10.505.255

5.390.794

15.896.049

Κόστος πωλήσεων

9.385.183

8.071.606

4.078.650

12.150.256

Μικτό κέρδος

1.773.240

2.433.649

1.312.144

3.745.793

221.982

279.014

13.164

292.178

0

1.242.470

0

1.242.470

Έξοδα διαθέσεως

1.579.952

2.122.927

816.330

2.939.257

Έξοδα διοικήσεως

1.468.900

1.358.276

652.694

2.010.970

Άλλα έξοδα

77.277

173.576

17.920

191.496

Εξοδα αδρανείας

27.300

27.300

0

27.300

1.037.353

1.087.757

130.948

1.218.705

-2.195.560

-814.703

-292.584

-1.107.287

Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συμμετοχών

Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία)

107.126

366.427

-549

365.878

-2.302.686

-1.181.130

-292.035

-1.473.165

-2.232.251

-1.127.516

-265.752

-1.393.268

-70.435

-53.614

-26.283

-79.897

Αποδιδόμενο σε:
Μετόχους μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων του ομίλου, της προηγούμενης περιόδου, λόγω
διακοπείσας δραστηριότητας.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

93

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

3.18.2.7 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένου Ισολογισμού α’ εξαμήνου 2008
(ποσά σε € χιλ.)

ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2008 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά Στοιχεία
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

34.100,18

32.982,72

275,00

275,00

0,00

0,00

195,11

243,15

0,00

0,00

1.301,17

1.180,48

46,18

45,96

35.917,64 34.727,31
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

5.468,52

4.598,18

Πελάτες

7.430,58

7.701,76

Λοιπές Απαιτήσεις

5.690,85

7.368,45

6,75

8,34

1.381,25

1.096,26

0,00

0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα
κέρδη ή τις ζημίες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για
διάθεση

19.977,95 20.772,98
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

30.6.2008

31.12.2007

Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα
στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

27.031,81

27.031,81

6.000,00

2.000,00

32.131,04

32.481,00

Αποθεματικά εύλογης αξίας

6.873,55

6.873,55

Συναλλαγματικές διαφορές

-82,50

-82,50

Λοιπά αποθεματικά

217,20

217,20

-69.888,78

-67.656,53

2.282,32

864,53

149,14

219,57

2.431,45

1.084,10

32.599,12

35.063,97

4.463,86

4.352,90

675,93

737,67

1.788,66

1.843,66

39.527,58

41.998,20

11.011,44

8.055,38

2.737,41

4.004,91

187,71

357,71

13.936,55

12.417,99

Σύνολο υποχρεώσεων

53.464,13

54.416,19

Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων

55.895,58

55.500,29

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μτχ
κεφαλαίου
Υπέρ το άρτιο

Αποτελέσματα εις νέον

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
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3.18.2.8 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών α’ εξαμήνου 2008.
01.0130.6.2008

01.0130.6.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες
εκμεταλλεύσεις

-2.195,56

-814,70

Κέρδη προ φόρων από διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις

0,00

-292,58

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

0,00

0,00

Αποσβέσεις

731,91

767,24

Προβλέψεις

-231,74

0,09

0,00

0,00

-53,41

-1.297,23

1.037,35

1.087,76

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

1.948,56

-2.434,05

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

-870,34

-550,26

2.956,06

2.916,99

0,00

0,00

-1.080,08

-1.127,42

Καταβεβλημένοι φόροι

0,00

0,00

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες

0,00

-95,35

2.242,75

-1.546,93

0,00

5.400,92

-1.807,35

-955,83

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άϋλων παγίων

5,82

83,58

Είσπραξη από πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων

0,00

714,57

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα

0,00

0,00

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες

0,00

-82,27

-1.801,53

5.160,97

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

και

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση /εκποίηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
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Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3.533,38

0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια

1.151,09

1.173,99

0,00

0,00

-4.661,28

-3.181,38

-179,43

-152,73

Μερίσματα πληρωθέντα

0,00

0,00

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες

0,00

162,20

-156,23

-1.997,92

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α)+(β)+(γ)

284,99

1.616,12

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

1.096,26

1.278,59

1.381,25

2.894,70

Εισπράξεις Leasing
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων των ροών του ομίλου, της προηγούμενης
περιόδου, λόγω διακοπείσας δραστηριότητας.
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3.18.2.9 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης α’
εξαμήνου 2008.
01.0101.0130.6.2008 30.6.2007
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και
01.01.2007 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση

1.084,10

2.623,93

-2.302,69

-1.473,17

4.000,00

0,00

-349,96

0,00

Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.6.2008 και
2.431,45 1.150,76
30.6.2007 αντίστοιχα)
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3.18.2.10 Προσαρτήματα - Επεξηγηματικές Πληροφορίες.
Η Εταιρεία έχει συντάξει έκθεση, την οποία έχει ελέγξει η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., και
περιλαμβάνει σημειώσεις και πληροφορίες επί των λογιστικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και
του α’ εξαμήνου 2008. Η εν λόγω έκθεση παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.plias.gr.

3.18.2.11 Άτυπες (Pro Forma) Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Γενικά
Οι pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία για
τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
προκειμένου να περιληφθούν στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Επί των pro forma ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει συνταχθεί έκθεση επιβεβαίωσης ανεξάρτητου ορκωτού
ελεγκτή. Σημειώνεται ότι οι ενδιάμεσες καταστάσεις του εξαμήνου 2008 που είναι η πιο πρόσφατη
ενδιάμεση περίοδος για την οποία δημοσιεύτηκαν οικονομικές καταστάσεις δε διαφοροποιούνται.
Οι pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί μόνο για
ενδεικτικούς σκοπούς, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα είχαν διαμορφωθεί τα
οικονομικά μεγέθη της Plias και των θυγατρικών της εάν:
α) η πώληση της εταιρείας Olympus Foods ABEE είχε πραγματοποιηθεί στην αρχή της περιόδου
που καλύπτουν οι pro forma ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (δηλ. την 1η Ιανουαρίου 2006)
και
β) η Plias ΑΒΕΕ είχε εξαγοράσει την 1.1.2006 το μειοψηφικό πακέτο (49%) της θυγατρικής της
Gageo ABEE, το οποίο προτίθεται να πράξει με μέρος του προϊόντος (4.000.000 ευρώ) της
παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Λόγω της φύσης τους, οι pro forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μία
υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική
κατάσταση ή τα πραγματικά αποτελέσματα του νέου Ομίλου Plias. Οι pro forma ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ένδειξη των ενοποιημένων
λειτουργικών αποτελεσμάτων που θα επιτύγχανε ο Όμιλος, εάν τα ανωτέρω γεγονότα (πώληση
Olympus Foods ABEE και εξαγορά GAGEO ABEE) είχαν πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2006
ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ένδειξη των αποτελεσμάτων που θα επιτύχει ο Ομιλος στο
μέλλον.
Σημειώνεται ότι εντός του 2007 η Εταιρεία προέβη επίσης σε πώληση της θυγατρικής της Καρέλικα
Α.Ε.. Καθώς όμως η επίδραση δεν ήταν σημαντική στα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων (για
το 2006, 0% στον κύκλο εργασιών, -18% στα αποτελέσματα και 7% στο σύνολο ενεργητικού και
για το 2007, 0% στον κύκλο εργασιών, 1% στα αποτελέσματα και 0% στο σύνολο ενεργητικού) η
μεταβολή αυτή δεν απεικονίζεται στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Εντός του 2006 η θυγατρική Plias Hungary τέθηκε υπό εκκαθάριση. Τα κονδύλια των οικονομικών
καταστάσεων της εν λόγω εταιρείας δεν ήταν σημαντικά (για το 2006 μικρότερα του 1% στον
κύκλο εργασιών, 6% στα αποτελέσματα και 0% στο σύνολο του ενεργητικού και για το 2007
μικρότερα του 1% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα και στο σύνολο του Ενεργητικού) και
συνεπώς δεν απεικονίζεται το γεγονός αυτό στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ο Όμιλος μέχρι την 31.12.2007 διένειμε τα επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα μέσω της θυγατρικής
Plias Eμπορική Α.Ε. και από 1.1.2008 μέσω της εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Η εν λόγω αλλαγή δεν έχει
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σημαντική επίπτωση (μικρότερη του 1% στα αποτελέσματα) στις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
Πηγές χρηματοοικονομικών πληροφοριών pro forma
Χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Plias και των εταιρειών
Olympus Foods ΑΒΕΕ και Plias Εμπορική Α.Ε. των χρήσεων 2006 και 2007 οι οποίες καταρτίστηκαν
με τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις.
Διευκρινίζεται ότι οι μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες που αποτέλεσαν την βάση για το
προσδιορισμό των pro forma οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 είναι αυτές που
παρατέθηκαν σαν συγκριτικά οικονομικά στοιχεία στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις 2007. Οι καταστάσεις αυτές διαφέρουν ως προς τις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις 2006 ως προς το γεγονός ότι το μέρος των αποτελεσμάτων που αφορούσαν
διακοπείσες δραστηριότητες στη χρήση 2007 εμφανίστηκαν διακεκριμένα στο κονδύλι «Κέρδη
μετά από φόρους από διακοπτόμενες δραστηριότητες» για λόγους συγκρισιμότητας.
Συγκεκριμένα έγινε αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων λόγω διακοπείσας
δραστηριότητας (παραγωγή σαλατών και σαλτσών μέσω της θυγατρικής Olympus Foods A.B.E.E. η
οποία πουλήθηκε το Δεκέμβριο του 2007) όπως αναλύεται κατωτέρω:
χωρίς
με
αναταξινόμηση αναταξινόμηση

01.01.200631.12.2006

01.01.200631.12.2006

Μεταβολή
από
διακοπτόμενες
δραστηριότητες

Πωλήσεις

26.721.433

20.792.118

5.929.315

Κόστος πωλήσεων

19.655.877

15.136.344

4.519.533

Μικτό κέρδος

7.065.556

5.655.774

1.409.782

Άλλα έσοδα

2.650.555

3.107.810

-457.255

Έξοδα διαθέσεως

5.369.189

5.115.064

254.125

Έξοδα διοικήσεως

4.152.408

3.434.227

718.181

616.506

573.208

43.298

54.600

54.600

0

2.017.912

1.866.331

151.581

-2.494.504

-2.279.845

-214.659

648.029

644.809

3.220

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-3.142.533

-2.924.654

-217.879

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
διακοπτόμενες δραστηριότητες

-207.580

-425.459

217.879

-3.350.113

-3.350.113

0

Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος

Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες
δραστηριότητες
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Βάση ετοιμασίας των pro forma οικονομικών καταστάσεων
H βάση προετοιμασίας είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στις αντίστοιχες οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου Plias, της Olympus Foods ABEE και της Plias Εμπορική Α.Ε.. (ΔΠΧΠ).
Παραδοχές
Α) Πώληση Olympus Foods: Έστω ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε την 1.1.2006 με το ίδιο
τίμημα δηλαδη 6.370.603. Το κέρδος για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπολογίστηκε
σαν διαφορά αυτού του τιμήματος και των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής Olympus Foods την
1.1.2006. Το τίμημα της πώλησης αύξησε ισόποσα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου.
Επιπλέον, επειδή τα προϊόντα της Εταιρείας Olympus Foods ABEE διανέμονταν μέσω της Plias
Εμπορική Α.Ε., και επειδή με την πώληση της Olympus Foods ABEE, τα εν λόγω προϊόντα έπαψαν
να διανέμονται από τον Όμιλο, μειώθηκαν ο τζίρος του Ομίλου, το κόστος πωληθέντων, τα
αποθέματα, οι πελάτες και προμηθευτές και τα έξοδα διάθεσης αντίστοιχα με τα ποσά που
αφορούσαν τη δραστηριότητα αυτή.
Τη χρήση 2006, ο τζίρος μειώθηκε κατά 4,209 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το τζίρο που
πραγματοποίησε το 2006 η Plias Εμπορική Α.Ε. από τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων της
Olympus Foods ABEE. Για τον ίδιο λόγο μειώθηκε το κόστος πωληθέντων του Ομίλου κατά 3.507
εκατ. ευρώ. Επίσης το 2006, μειώθηκαν τα έξοδα διάθεσης κατά 1,347 εκατ. ευρώ και
υπολογίστηκαν με την αναλογία των συνολικών εξόδων διάθεσης της Plias Εμπορική στο
συγκεκριμένο τζίρο. Το κονδύλι πελάτες μειώθηκε κατά 1,557 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στον
μέσο χρόνο πίστωσης που έδινε η Plias Εμπορική Α.Ε. στους πελάτες της. Τα αποθέματα των
προϊόντων της Olympus Foods που τηρούσε η Plias Εμπορική Α.Ε. την 31.12.2006 ανέρχονταν σε
0,044 εκατ. ευρώ και έχουν αφαιρεθεί. Τέλος, μειώθηκαν οι προμηθευτές κατά 2,202 εκατ. ευρώ
ποσό που αντιστοιχεί στην μείωση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων διάθεσης.
Ακολουθεί ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης της Olympus Foods για την 31.12.2006.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα

4.561.201
308.702

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία

31.362

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

23.841

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

5.014
4.930.121

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες

775.676
2.666.154

Λοιπές Απαιτήσεις

659.244

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

285.816

Μεταβατικοί λογαριασμοί

433
4.387.323

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

9.317.444

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
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Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως εις νέον
Κέρδη (ζημίες) εις νέον προηγ. Ετών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

279.432
1.045.829
253.752
-217.877
-1.034.309
1.732.658

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

3.419.976

Δάνεια

2.714.423

Μεταβατικοί λογαριασμοί

53.083
6.187.482

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

562.194

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

487.568

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων

74.165
273.377
1.397.304

Σύνολο υποχρεώσεων

7.584.786

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

9.317.444

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1/1-31/12/2006
Συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις
Εσοδα

9.944.447

Κόστος πωλήσεων

7.426.233

Μικτό κέρδος

2.518.214

Αλλα έσοδα εκμετάλευσης

91.712

Έξοδα διάθεσης

1.362.557

Έξοδα διοίκησης

1.209.383

Αλλα έξοδα εκμετάλευσης

101.063

Κέρδη εκμετάλλευσης

-63.077

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

151.581

Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων

-214.657

Φορολογικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις
Καθαρά κέρδη/ζημίες περιόδου

3.220
-217.877

Aκολουθούν τα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Plias Εμπορική
Α.Ε. που αφορούν την διανομή των προϊόντων της Olympus Foods για την 31.12.2006. Πηγή
αποτελούν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 της εταιρείας Plias
Εμπορική Α.Ε. Τα έσοδα και το κόστος πωληθέντων έχουν προκύψει από την αναλυτική λογιστική
που τηρεί η εταιρεία ενώ τα έξοδα διάθεσης έχουν υπολογιστεί ως ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών που αφορά τη διανομή των προϊόντων της Olympus Foods.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούντα
στοιχεία

περιουσιακά

Αποθέματα

44.000

Πελάτες

1.557.330
1.601.330

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως εις νέον
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

-600.880
2.202.210
1.601.330

Αποτελέσματα χρήσης

Εσοδα

4.209.000

Κόστος πωλήσεων

3.463.000

Μικτό κέρδος

746.000

Έξοδα διάθεσης

1.346.880

Καθαρό κέρδος χρήσης

-600.880

Τη χρήση 2007, ο τζίρος μειώθηκε κατά 3.518 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το τζίρο που
πραγματοποίησε το 2007 η Plias Εμπορική Α.Ε. από τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων της
Olympus Foods ABEE. Για τον ίδιο λόγο μειώθηκε το κόστος πωληθέντων του Ομίλου κατά 2,920
εκατ. ευρώ. Επίσης το 2007, μειώθηκαν τα έξοδα διάθεσης κατά 0,950 εκατ. ευρώ και
υπολογίστηκαν με την αναλογία των συνολικών εξόδων διάθεσης της Plias Εμπορική στο
συγκεκριμένο τζίρο. Το κονδύλι πελάτες μειώθηκε κατά 1,161 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στον
μέσο χρόνο πίστωσης που έδινε η Plias Εμπορική Α.Ε. στους πελάτες της. Τέλος, μειώθηκαν οι
προμηθευτές κατά 1,512 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στην μείωση του κόστους πωληθέντων
και των εξόδων διάθεσης.
Aκολουθούν τα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Plias Εμπορική
Α.Ε. που αφορούν την διανομή των προϊόντων της Olympus Foods για την 31.12.2007. Πηγή
αποτελούν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 της εταιρείας Plias
Εμπορική Α.Ε. Τα έσοδα και το κόστος πωληθέντων έχουν προκύψει από την αναλυτική λογιστική
που τηρεί η εταιρεία ενώ τα έξοδα διάθεσης έχουν υπολογιστεί ως ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών που αφορά τη διανομή των προϊόντων της Olympus Foods.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούντα
στοιχεία

περιουσιακά

Αποθέματα
Πελάτες

44.000
2.718.270
2.762.270

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως εις νέον

-351.800

Κέρδη (ζημίες) εις νέον προηγ. Ετών

-600.880

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

3.714.950
2.762.270
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Αποτελέσματα χρήσης

Εσοδα

3.518.000

Κόστος πωλήσεων

2.919.940

Μικτό κέρδος

598.060

Έξοδα διάθεσης

949.860

Καθαρό κέρδος χρήσης

-351.800

Β) Εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) Gageo ABEE. Έστω ότι η εν λόγω εξαγορά, έναντι ποσού
4 εκατ. ευρώ, που προβλέπεται να γίνει με το προϊόν της παρούσας αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε την 1.1.2006 με το ίδιο τίμημα που προήλθε από ισόποση αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου την 1.1.2006. Το γεγονός αυτό έχει επίδραση στο μετοχικό κεφάλαιο
(αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ), στα δικαιώματα μειοψηφίας (λόγω του ότι πλέον δεν προκύπτουν
δικαιώματα μειοψηφίας από την Gageo καθώς δεν υπάρχει μειοψηφία), στα αποτελέσματα εις νέον
(όπου αναγνωρίστηκε η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και των δικαιώματων μειοψηφίας).
Σημειώνεται ότι δεν έχουν υπολογιστεί έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σημειώνεται επίσης ότι για την σύνταξη των proforma πληροφοριών έχει επιλεγεί η μέθοδος
“pulling of interest” καθώς η εταιρεία Gageo ABEE τελεί υπό κοινό έλεγχο και άρα δεν εμπίπτει στο
πλαίσιο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 3 σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του. Κατ΄επέκταση δεν θα υπάρξει
καμία μεταβολή στον λογαριασμό “Υπεραξία”.
Pro forma προσαρμογές
Oι προσαρμογές οφείλονται στους ακόλουθους δύο λόγους:
Α) Πώληση Olympus Foods
Β) Εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) Gageo ABEE
Pro forma Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2006

Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ιστορικές Προσαρμογές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες pro forma πληροφορίες Pro forma

29.722.526

-4.561.201

25.161.326

Μισθωμένα Πάγια

(1)

7.374.315

0

7.374.315

Επενδύσεις σε ακίνητα

5.420.702

-308.702

5.112.000

Υπεραξία

0

0

0

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία

0

0

0

Λοιπά άϋλα περιουσιακά
στοιχεία

383.941

-31.362

352.579

Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις

0

0

0

Επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις

0

0

0

Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις

1.648

0

1.648

1.397.486

-23.841

1.373.645

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
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Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία

0

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

0

0

55.943

-5.014

50.928

44.356.562

-4.930.121

39.426.441

(2)

7.168.728

-819.676

6.349.052

Πελάτες

(3) &
(14)

8.585.334

-3.939.736

4.645.598

Λοιπές Απαιτήσεις

(4) &
(14)

5.920.682

-536.115

5.384.567

0

0

0

0

0

722.443

0

722.443

1.278.586

6.084.787

7.363.372

434.810

47.450

482.260

24.110.582

836.710

24.947.292

-4.093.411

64.373.733

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα

Απαιτήσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία με μεταβολές στα
κέρδη ή τις ζημίες
Ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Μεταβατικοί λογαριασμοί

(5)
(14)

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά
στοιχεία προς πώληση

0

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

68.467.144

Ιστορικές Προσαρμογές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες pro forma πληροφορίες Pro forma

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα
στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο

(6)

Ποσά προορισμένα για ΑΜΚ
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας

(7)

Λοιπά Αποθεματικά
Συνναλαγματικές διαφορές
μετατροπής
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως εις νέον

(8)

Κέρδη (ζημίες) εις νέον προηγ.
Ετών

(9)

Διαφορά από μη ενοποίηση

(10)

Δικαιώματα μειοψηφίας

(11)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

27.031.813

4.000.000

31.031.813

0

0

0

32.481.000

0

32.481.000

7.825.250

-951.706

6.873.543

217.200

0

217.200

-82.495

0

-82.495

-3.335.702

5.511.680

2.175.978

-63.020.822

-2.683.599

-65.704.421

909.377

909.377

1.507.684

-1.546.927

-39.243

2.623.927

5.238.825

7.862.752

9.296.946

-5.215.309

4.081.637

289.712

0

289.712

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

(12) &
(14)

Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
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Τρέχων φόρος εισοδήματος
Δάνεια

(13)

Προβλέψεις
Μεταβατικοί λογαριασμοί

(14)

0

0

0

4.818.910

-2.714.423

2.104.488

0

0

0

230.856

-5.200

225.656

14.636.424

-7.934.932

6.701.492

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια

39.879.595

-562.194

39.317.401

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

(13)

5.338.692

-487.568

4.851.124

Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης

2.921.271

0

2.921.271

840.196

-74.165

766.031

2.227.038

-273.377

1.953.661

-1.397.304

49.809.488

Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους μετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Μελλοντικά έσοδα κρατικών
επιχορηγήσεων
Προβλέψεις

0
51.206.793

Υποχρεώσεις άμεσα
συνδεόμενες με τα μη
κυκλοφοριακά περιουσιακά
στοιχεία προς πώληση

0

Σύνολο υποχρεώσεων

65.843.217

-9.332.236

56.510.981

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

68.467.144

-4.093.411

64.373.733

(1) Η μεταβολή στα πάγια αντιπροσωπεύει αυτούσια τα πάγια της θυγατρικής Olympus Foods
A.B.E. E. τα οποία στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται λόγω μη
ενοποίησης της εταιρείας αυτής.
(2) Η μεταβολή στα αποθέματα αντιπροσωπεύει (α) αυτούσια τα αποθέματα (775 χιλ ευρώ) της
θυγατρικής Olympus Foods A.B.E.E. τα οποία στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν
περιλαμβάνονται λόγω μη ενοποίησης της εταιρείας αυτής. (β) τα αποθέματα που τηρούσε η Plias
Εμπορική Α.Ε. σε προϊόντα της Olympus Foods (ποσό 44 χιλ. ευρώ) την 31/12/2006.
(3) Η μεταβολή στους πελάτες αντιπροσωπεύει α) αυτούσιο το κονδύλι πελάτες (2.382 χιλ ευρώ)
της θυγατρικής Olympus Foods A.B.E. E. το οποίο στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
δεν περιλαμβάνονται λόγω μη ενοποίησης της εταιρείας αυτής. β) πελάτες ύψους 1.557 χιλ. Ευρώ
της Plias Εμπορική Α.Ε. από την εμπορία των προϊόντων της Olympus Foods ABEE.
(4) Η μεταβολή στις λοιπές απαιτήσεις αντιπροσωπεύει αυτούσιο το κονδύλι λοιπές απαιτήσεις της
θυγατρικής Olympus Foods A.B.E. E. το οποίο στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν
περιλαμβάνονται λόγω μη ενοποίησης της εταιρείας αυτής.
(5) Η μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα αφορά την διαφορά από την είσπραξη του τιμήματος που
έλαβε ο Όμιλος από την πώληση της θυγατρικής Olympus Foods ABEE μείον το ταμείο τέλους
χρήσεως της Olympus Foods.
(6) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εθεωρήθη ότι πραγματοποιήθηκε για την εξαγορά του
μειοψηφικού πακέτου της Gageo A.B.E.E.
(7) Η διαφορά στα αποθεματικά εύλογης αξίας αντιπροσωπεύει αυτούσια τα αποθεματικά εύλογης
αξίας της θυγατρικής Olympus Foods τα οποία στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν
περιλαμβάνονται λόγω μη ενοποίησης της εταιρείας αυτής.
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(8) Η διαφορά στα αποτελέσματα χρήσεως προκύπτει από τις μεταβολές στα επιμέρους κονδύλια
των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως αναλύονται κατωτέρω.
(9) Η μεταβολή στα αποτελέσματα εις νέον προκύπτει από τη διαφορά του τιμήματος εξαγοράς και
των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Gageo ABEE. Αναλύεται ως εξής: Τίμημα 4.000.000 ευρώ μείον
δικαιώματα μειοψηφίας Gageo 1.316.401 (τα οποία δικαιώματα μειοψηφίας αναλύονται σε
1.390.988 ευρώ δικαιώματα μειοψηφίας της Gageo από προηγούμενες χρήσεις και -74.587 ευρώ
αφορούν δικαιώματα μειοψηφίας της Gageo της χρήσης 2006.
(10) Η διαφορά ενοποίησης προήλθε αποκλειστικά από την μη ενοποίηση της Olympus Foods.
(11) Τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά ποσό α) 156 χιλ. ευρώ λόγω μη ενοποίησης της
Olympus Foods και β) 1.390 χιλ ευρώ λόγω εξαγοράς του μειοψηφικού πακέτου της Gageo ΑΒΕΕ
12) Η διαφορά στους προμηθευτές (α) 3.013 χιλ ευρώ αντιπροσωπεύει αυτούσιο το κονδύλι
προμηθευτές της θυγατρικής Olympus Foods
το οποίο στις άτυπες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις δεν περιλαμβάνεται λόγω μη ενοποίησης της εταιρείας αυτής και β) ποσό 1,512 εκατ.
ευρώ που αντιστοιχεί σε υποχρεώσεις από την μείωση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων
διάθεσης λόγω παύσης εμπορίας των προϊόντων της Olympus Foods.
(13) Η διαφορά στα δάνεια αντιπροσωπεύει τα κονδύλια δανείων της θυγατρικής Olympus Foods
τα οποία στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται λόγω μη ενοποίησης
της εταιρείας αυτής.
(14) Σημειώνεται ότι στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν περιληφθεί εγγραφές που
αφορούν ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31.12.2006 συνολικού ύψους 454.762 ευρώ .
Pro forma Ενοποιημένη Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2006

Ιστορικές Προσαρμογές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες pro forma πληροφορίες Pro forma
Εσοδα

(14)

20.792.118

-4.209.000

16.583.118

Κόστος πωλήσεων

(15)

15.136.344

-3.463.000

11.673.344

5.655.774

-746.000

4.909.774

0

4.637.944

4.637.944

3.107.810

0

3.107.810

5.115.064

-1.346.880

3.768.184

3.434.227

0

3.434.227

573.208

0

573.208

54.600

0

54.600

-413.515

5.238.824

4.825.309

1.866.331

0

1.866.331

0

0

5.238.824

2.958.979

0

0

0

644.809

0

0

Μικτό κέρδος
Κέρδη από πώληση
συμ/χών

(16)

Αλλα έσοδα
εκμετάλευσης
Έξοδα διάθεσης

(17)

Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
εκμετάλευσης
Έξοδα αδράνειας
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό
κόστος (καθαρό)
Κέρδη / Ζημίες από
συγγενείς
Καθαρά κέρδη/ζημίες
προ φόρων

-2.279.845

Φόρος εισοδήματος
Φορολογικές
υποχρεώσεις/απαιτήσεις
Φόροι από διάθεση
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Καθαρά κέρδη/ζημίες
περιόδου από
συνεχιζ. εκμεταλ.
Κέρδη μετά από φόρους
από διακοπτόμενες
δραστηριότητες

-2.924.654

5.238.824

2.314.170

-425.459

217.879

-207.580

-3.350.113

5.456.703

2.106.590

-3.350.113

5.456.703

2.106.590

-14.411

-54.978

-69.389

-3.335.703

5.511.681

2.175.978

(18)

Κέρδη / (ζημιές) μετά
από φόρους από
συνεχιζόμενες και
διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις
Εκτακτα κονδύλια
Καθαρό κέρδος
χρήσης
Κέρδη μειοψηφίας
Καθαρό κέρδος
χρήσης

(14) Η διαφορά στα έσοδα προκύπτει από την μη πώληση των προϊόντων της Olympus Foods που
διακινεί η Plias Εμπορική
(15) Η διαφορά στό κόστος πωληθέντων προκύπτει από την μη πώληση των προϊόντων της
Olympus Foods
(16) η διαφορά στα κέρδη από πώληση συμμετοχών αντιπροσωπεύει το κέρδος που προέκυψε
από την πώληση της θυγατρικής Olympus Foods ABEE την 1.1.2006 σύμφωνα με την παραδοχή
που έγινε στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(17) η προσαρμογή των εξόδων διάθεσης προκύπτει από μείωση εξόδων διάθεσης που αφορούν
τη διανομή των προϊόντων της Olympus Foods.
(18) Tα κέρδη μετά από φόρους από διακοπτόμενες δραστηριότητες που εμφανίζονται στην στήλη
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma αφορούν τα αποτελέσματα της διακοπτόμενης Plias
Hungary.
Pro forma Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

Ιστορικές Προσαρμογές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες pro forma πληροφορίες Pro forma

Ενσώματα πάγια

25.503.960

0

25.503.960

Μισθωμένα Πάγια

7.478.763

0

7.478.763

275.000

0

275.000

Υπεραξία

0

0

0

Aϋλα περιουσιακά
στοιχεία

0

0

0

Επενδύσεις σε ακίνητα

Λοιπά άϋλα
περιουσιακά στοιχεία

243.146

0

243.146

Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

Επενδύσεις σε
θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

0

Λοιπές
Μακροπρόθεσμες

0

0

0
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Απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις

1.180.484

0

1.180.484

0

0

0

45.957

0

45.957

34.727.310

0

34.727.310

4.598.183

-44.000

4.554.183

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες

(1)

7.701.758

-2.718.270

4.983.488

6.989.284

0

6.989.284

Απαιτήσεις από
συμβάσεις
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

0

0

0

Διαθέσιμα προς
πώληση
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

0

0

0

8.335

0

8.335

1.096.259

0

1.096.259

379.163

0

379.163

20.772.982

-2.762.270

18.010.712

-2.762.270

52.738.021

Λοιπές Απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία με
μεταβολές στα κέρδη ή
τις ζημίες
Ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Μεταβατικοί
λογαριασμοί
Μη κυκλοφοριακά
περιουσιακά στοιχεία
προς πώληση

0

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

55.500.291
Ιστορικές

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

πληροφορίες

Προσαρμογές Χρηματοοικονομικές
pro forma

πληροφορίες Pro forma

Ίδια κεφάλαια
αναλογούντα στους
μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο

27.031.813

4.000.000

Ποσά προορισμένα για
ΑΜΚ

(2)

2.000.000

0

2.000.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο

32.481.000

0

32.481.000

6.873.546

0

6.873.546

217.200

0

217.200

-82.495

0

-82.495

-2.251.713

-5.572.508

-7.824.221

-66.356.524

2.828.081

-63.528.443

Αποθεματικά εύλογης
αξίας
Λοιπά Αποθεματικά
Συνναλαγματικές
διαφορές μετατροπής
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως
εις νέον

(3)

Κέρδη (ζημίες) εις νέον
προηγ. Ετών

(4)
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Διαφορά από μη
ενοποίηση

951.706

-42.329

909.377

Δικαιώματα μειοψηφίας

219.571

-260.564

-40.992

1.084.104

952.680

2.036.784

7.771.088

-3.714.950

4.056.138

458.887

0

458.887

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

(5)

Υποχρεώσεις από
συμβάσεις
χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Τρέχων φόρος
εισοδήματος

0

0

0

3.546.021

0

3.546.021

Προβλέψεις

357.705

0

357.705

Μεταβατικοί
λογαριασμοί

284.291

0

284.291

12.417.991

-3.714.950

8.703.041

32.167.424

0

32.167.424

Αναβαλλόμενες
φορολογικές
υποχρεώσεις

4.352.897

0

4.352.897

Υποχρεώσεις από
συμβάσεις
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

2.896.546

0

2.896.546

737.669

0

737.669

1.843.660

0

1.843.660

0

0

0

41.998.196

0

41.998.196

Δάνεια

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια

Προβλέψεις για παροχές
στους εργαζόμενους
μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Μελλοντικά έσοδα
κρατικών
επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις άμεσα
συνδεόμενες με τα μη
κυκλοφοριακά
περιουσιακά στοιχεία
προς πώληση

0

Σύνολο υποχρεώσεων

54.416.187

-3.714.950

50.701.237

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

55.500.291

-2.762.270

52.738.021

(1) Η μεταβολή στους πελάτες αντιπροσωπεύει πελάτες της Plias Εμπορική Α.Ε. από την εμπορία
των προϊόντων της Olympus Foods ABEE.
(2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που εθεωρήθη ότι πραγματοποιήθηκε για την εξαγορά του
μειοψηφικού πακέτου της Gageo A.B.E.E. και προέρχεται από την προηγούμενη χρήση
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(3) Η διαφορά στα αποτελέσματα χρήσεως προκύπτει από τις μεταβολές στα επιμέρους κονδύλια
των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως αναλύονται κατωτέρω.
(4) H διαφορά στα αποτελέσματα εις νέον προκύπτει από τη διαφορά του τιμήματος εξαγοράς και
των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Gageo A.B.E.E και προέρχεται από την προηγούμενη χρήση
(5) Η διαφορά στους προμηθευτές αντιστοιχεί σε υποχρεώσεις από την μείωση του κόστους
πωληθέντων και των εξόδων διάθεσης λόγω παύσης εμπορίας των προϊόντων της Olympus Foods.
Pro forma Ενοποιημένη Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2007

Ιστορικές Προσαρμογές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες pro forma πληροφορίες Pro forma
Εσοδα

(6)

24.545.580

-3.518.000

21.027.580

Κόστος πωλήσεων

(7)

20.168.099

-2.919.940

17.248.159

4.377.480

-598.060

3.779.420

6.572.834

-5.896.778

676.056

1.123.334

0

1.123.334

5.268.620

-949.860

4.318.760

Έξοδα διοίκησης

3.714.936

0

3.714.936

Αλλα έξοδα εκμετάλευσης

2.445.785

0

2.445.785

54.600

0

54.600

589.708

-5.544.978

-4.955.270

2.504.582

0

2.504.582

0

0

-5.544.978

-7.459.852

0

0

0

361.119

0

0

-2.275.993

-5.544.978

-7.820.971

-1.216.971

1.211.971

-5.000

-3.492.964

-4.333.007

-7.825.971

-3.492.964

-4.333.007

-7.825.971

Μικτό κέρδος
Κέρδη από πώληση συμ/χών

(8)

Αλλα έσοδα εκμετάλευσης
Έξοδα διάθεσης

(9)

Έξοδα αδράνειας
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)
Κέρδη / Ζημίες από συγγενείς
Καθαρά κέρδη/ζημίες προ
φόρων

-1.914.874

Φόρος εισοδήματος
Φορολογικές
υποχρεώσεις/απαιτήσεις

361.119

Φόροι από διάθεση
Καθαρά κέρδη/ζημίες περιόδου
από συνεχιζ. εκμεταλ.
Κέρδη μετά από φόρους από
διακοπτόμενες δραστηριότητες

(10)
&
(11)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από
φόρους από συνεχιζόμενες και
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις
Εκτακτα κονδύλια
Καθαρό κέρδος χρήσης
Κέρδη μειοψηφίας

(12)

Καθαρό κέρδος χρήσης

-1.241.251

1.239.501

-1.750

-2.251.713

-5.572.508

-7.824.221

(6) Η διαφορά στα έσοδα προκύπτει από την μη πώληση των προϊόντων της Olympus Foods που
διακινεί η Plias Εμπορική
(7) Η διαφορά στό κόστος πωληθέντων προκύπτει από την μη πώληση των προϊόντων της
Olympus Foods
(8) Στις άτυπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις γίνεται η παραδοχή ότι η πώληση της θυγατρικής
Olympus Foods ABEE πραγματοποιήθηκε την 1.1.2006 και όχι τη χρήση 2007. Συνεπώς το κέρδος
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από την πώληση περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα εις νέον και όχι στα αποτελέσματα της
χρήσης.
(9) η προσαρμογή των εξόδων διάθεσης προκύπτει από μείωση εξόδων διάθεσης που αφορούν τη
διανομή των προϊόντων της Olympus Foods.
(10) Το αποτέλεσμα της Olympus Foods (ως διακοπτόμενη δραστηριότητα) δεν εμφανίζεται πλέον
στο κονδύλι κέρδη μετά από φόρους από διακοπτόμενες δραστηριότητες καθώς έχει γίνει η
παραδοχή ότι επωλήθη την 1.1.2006.
(11) Tα κέρδη μετά από φόρους από διακοπτόμενες δραστηριότητες που εμφανίζονται στην στήλη
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες pro forma αφορούν τα αποτελέσματα της διακοπτόμενης Plias
Hungary.
(12) Από το κονδύλι κέρδη μειοψηφίας έχουν αφαιρεθεί τα δικαιώματα μειοψηφίας της Gageo
καθώς η εν λόγω θυγατρική σύμφωνα με τις παραδοχές μας ανήκει κατά 100% στον Όμιλο.
Από τις παραπάνω προσαρμογές στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναμένεται να έχουν
παρατεταμένη επίπτωση:
Α) οι προσαρμογές που αφορούν την παύση εμπορίας των προϊόντων της Olympus Foods
Β) οι προσαρμογές που αφορούν τα δικαιώματα μειοψηφίας από την απόκτηση του μειοψηφικού
πακέτου της Gageo ABEE.

Σχόλια επί των άτυπων χρηματοοικονομικών πληροφορικών 2006 και 2007

Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία

Χρηματοοικονομικές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες Pro
πληροφορίες Pro
forma 2006
forma 2007

περιουσιακά

Ενσώματα πάγια

25.161.326

25.503.960

Μισθωμένα Πάγια

7.374.315

7.478.763

5.112.000

275.000

Υπεραξία

0

0

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία

0

0

352.579

243.146

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

0

0

1.648

0

1.373.645

1.180.484

0

0

50.928

45.957

39.426.441

34.727.310

6.349.052

4.554.183

4.645.598

4.983.488

5.384.567

6.989.284

0

0

(1)

Επενδύσεις σε ακίνητα

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
για
χρηματοοικονομικά στοιχεία

πώληση

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα
στοιχεία

περιουσιακά

Αποθέματα

(2)

Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις
από
χρηματοδοτικής μίσθωσης

(3)
συμβάσεις
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Διαθέσιμα
προς
χρηματοοικονομικά
στοιχεία

πώληση
περιουσιακά

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(4)

Μεταβατικοί λογαριασμοί

0

0

722.443

8.335

7.363.372

1.096.259

482.260

379.163

24.947.292

18.010.712

64.373.733

52.738.021

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
προς πώληση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Χρηματοοικονομικές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες Pro
πληροφορίες Pro
forma 2006
forma 2007

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους
μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά προορισμένα για ΑΜΚ
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά Αποθεματικά
Συνναλαγματικές διαφορές μετατροπής
Κέρδη (ζημίες) χρήσεως εις νέον
Κέρδη (ζημίες) εις νέον προηγ. Ετών

31.031.813

31.031.813

0

2.000.000

32.481.000

32.481.000

6.873.543

6.873.546

217.200

217.200

-82.495

-82.495

2.175.978

-7.824.221

-65.704.421

-63.528.443

Διαφορά από μη ενοποίηση

909.377

909.377

Δικαιώματα μειοψηφίας

-39.243

-40.992

7.862.752

2.036.784

4.081.637

4.056.138

289.712

458.887

0

0

2.104.488

3.546.021

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Δάνεια
Προβλέψεις

0

357.705

225.656

284.291

6.701.492

8.703.041

39.317.401

32.167.424

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

4.851.124

4.352.897

Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης

2.921.271

2.896.546

Μεταβατικοί λογαριασμοί

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
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Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Μελλοντικά έσοδα κρατικών
επιχορηγήσεων

766.031

737.669

1.953.661

1.843.660
0

Προβλέψεις
49.809.488

41.998.196

56.510.981

50.701.237

64.373.733

52.738.021

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεόμενες με τα
μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
προς πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο
Ιδίων
Υποχρεώσεων

Κεφαλαίων

και

Χρηματοοικονομικές Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες Pro
πληροφορίες Pro
forma 2006
forma 2007
Εσοδα

(6)

Κόστος πωλήσεων

16.583.118

21.027.580

11.673.344

17.248.159

Μικτό κέρδος

(7)

4.909.774

3.779.420

Κέρδη από πώληση συμ/χών

(8)

4.637.944

676.056

Αλλα έσοδα εκμετάλευσης

(9)

3.107.810

1.123.334

Έξοδα διάθεσης

3.768.184

4.318.760

Έξοδα διοίκησης

3.434.227

3.714.936

573.208

2.445.785

54.600

54.600

Κέρδη εκμετάλλευσης

4.825.309

-4.955.270

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

1.866.331

2.504.582

0

0

2.958.979

-7.459.852

0

0

644.809

361.119

0

0

2.314.170

-7.820.971

-207.580

-5.000

2.106.590

-7.825.971

2.106.590

-7.825.971

-69.389

-1.750

2.175.978

-7.824.221

Αλλα έξοδα εκμετάλευσης
Έξοδα αδράνειας

Κέρδη / Ζημίες από συγγενείς
Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Φορολογικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις
Φόροι από διάθεση
Καθαρά κέρδη/ζημίες περιόδου από
συνεχιζ. εκμεταλ.
Κέρδη μετά από φόρους από
διακοπτόμενες δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
από συνεχιζόμενες και
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

(10)

Εκτακτα κονδύλια
Καθαρό κέρδος χρήσης
Κέρδη μειοψηφίας
Καθαρό κέρδος χρήσης

(1) Η μείωση του κονδυλίου «επενδύσεις σε ακίνητα» στον ισολογισμό προκύπτει από την πώληση
της Καρέλικα Α.Ε. που τηρούσε ακίνητο στην Κάτω Κηφισιά
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(2) Η μείωση του κονδυλίου αποθέματα οφείλεται σε μείωση του χρόνου τήρησης αποθεμάτων
πρώτων υλών και εμπορευμάτων
(3) Η μείωση του κονδυλίου λοιπές απαιτήσεις οφείλεται κυρίως σε είσπραξη ΦΠΑ εντός της
χρήσης 2007.
(4) & (5) Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν λόγω αποπληρωμής δανείων
(6) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά λόγω: α) αύξησης της
δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας κυρίως στον τομέα παραγωγής προϊόντων φασόν για
μεγάλους πολυεθνικούς οίκους, και β) λόγω αύξησης των εξαγωγών της θυγατρικής εταιρείας
Gageo A.B.E.E. που δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχειακών προϊόντων.
(7) Το μικτό κέρδος παρουσίασε μείωση λόγω αύξησης διεθνώς των τιμών αγοράς των βασικών
πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων του ομίλου.
(8) Στο 2006 στα κέρδη από πώληση συμμετοχών περιλαμβάνονται τα κέρδη από πώληση της
θυγατρικής Olympus Foods ABEE.
(9) Στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης στην χρήση 2006 περιλαμβάνονται αναπροσαρμογές από
επενδύσεις σε ακίνητα.
(10) Το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε στη χρήση 2007 λόγω αύξησης των επιτοκίων.
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3.18.3 Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρείας.
Έτος 2005
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο επικέντρωσης της παραγωγής της σε προϊόντα σαπωνοποιίας και όχι
τροφίμων, προχώρησε στην πώληση εμπορικού σήματος «ΜΑΝΑ OILS» στην εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ
Α.Ε.». Η πώληση αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2005 και η Εταιρεία
εισέπραξε το ποσό των €250.000. Ο κύκλος εργασιών του προϊόντος «MANA OILS» για τη χρήση
2005 ανήλθε σε 1,4 εκατ. Ευρώ.
Έτος 2006
Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2006 διακόπηκε η διανομή και εμπορία των προϊόντων της
Αλλατίνη Α.Ε. από τη θυγατρική PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Πρόκειται για τα προϊόντα «Ανθός»,
«fy.tro» και «organic». Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης
του Ομίλου αναφορικά με τις εμπορικές του δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση της
λειτουργίας και τον εξορθολογισμό του. Συγκεκριμένα, η PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ επικεντρώνει τις
δραστηριότητές της στην εμπορία και διανομή των προϊόντων του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών των
εν λόγω προϊόντων, για τη χρήση 2005, ανήλθε σε 3,7 εκατ. Ευρώ.
Εντός του 2006 η εταιρεία Plias Hungary, με έδρα στην Ουγγαρία τέθηκε σε εκκαθάριση.
Έτος 2007
Τον Ιούνιο του 2007 η Εταιρεία προέβη σε πώληση της θυγατρικής της Καρέλικα Α.Ε..Το τίμημα
πώλησης ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ και το κέρδος στον Ομιλο σε 1,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, το
Δεκέμβριο του 2007, η Εταιρεία προέβη σε πώληση της θυγατρικής Olympus Foods A.B.E.E. Το
τίμημα πώλησης ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ και το κέρδος στον Ομιλο σε 5,9 εκατ. ευρώ.
Σε λειτουργικό επίπεδο υπεγράφη συμφωνία με την ΕΛΓΕΚΑ για την εμπορία και διανομή των
επώνυμων προϊόντων της Εταιρείας Plias Α.Β.Ε.Ε. στην εγχώρια αγορά Λιανικής.
3.18.4 Μερισματική Πολιτική.
Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο
του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών της αφαιρουμένων των εταιρικών
βαρών, του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου. Η μη διανομή μερίσματος
επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρείας, μέσα σε δύο (2) μήνες από
την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο,
κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται
δια του Τύπου. Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν δικαιούνται τόκου.
Τα μερίσματα, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο
εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι των νέων μετοχών που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, δε θα λάβουν μέρισμα από τα αποτελέσματα της χρήσης 2007, καθώς η
χρήση 2006 είχε ζημιογόνα αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2002-2006, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν προχώρησε στη διανομή
μερίσματος, καθώς καταγράφηκαν ζημιές.
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3.18.5 Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες.
Οι σημαντικότερες διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες για τις οποίες η Διοίκηση της
Εταιρείας θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ζημία (πλην την τελευταίας) και για το λόγο αυτό δεν έχει
καταχωρηθεί σχετική πρόβλεψη με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων είναι οι ακόλουθες:
•

•

•

•

•

Εντός του Ιουλίου 2007 κατά της εταιρείας "PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ", της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.B.E.Ε.", και του Χαραλάμπους Δαυΐδ (προέδρου της
PLIAS Α.Ε. και αντιπροέδρου της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.") έχει ασκηθεί από τον κ.
Νικόλαο Κατσέλη αγωγή, που συζητείται στις 20/5/2009 ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η φερομένη ως απαίτηση του Νίκου Κατσέλη ανέρχεται στο
ποσόν των 8.9 εκατ. Ευρώ περίπου κατά την κύρια νομική βάση και κατά την επικουρική
βάση στο ποσό των 12 εκατ. Ευρώ και κατά τους ισχυρισμούς του, τα ανωτέρω ποσά του
οφείλονται κατά κύριο λόγο διότι δήθεν δεν του επετράπη να ασκήσει δικαίωμα
προτίμησης κατά το έτος 2002 για την απόκτηση μετοχών της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ
Α.Β.Ε.Ε.", τις οποίες απέκτησε αντ’ αυτού η εταιρεία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και η οποία ακολούθως μέσω δημόσιας πρότασης κατέστη
πλειοψηφούσα μέτοχος της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.". Η διοίκηση θεωρεί ότι η
ανωτέρα υπόθεση θα έχει θετική για την Εταιρεία έκβαση και ως εκ τούτου δεν έχει
διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία.
Η εταιρεία έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εξαγωγικού Εμπορίου
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για παράβαση των διατάξεων
του Ν.Δ. 3999/1959 περί «Ελέγχου και Ενισχύσεως του Εξαγωγικού Εμπορίου» και
συγκεκριμένα για την δήθεν πλημμελή επισήμανση επί των προϊόντων πυρηνελαίου που η
Εταιρεία εξήγαγε στην Τσεχία. Με βάση απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του
Εξαγωγικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ, επεβλήθη πρόστιμο 4.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου. Η εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης και η Διοίκηση
εκτιμά ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει
διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία.
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρείας από πρώην υπάλληλο με την οποία απαιτεί
εργατικές διαφορές ποσού 234.411 ευρώ. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η έκβαση της υπόθεσης
θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για
ενδεχόμενη ζημία.
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εμπορική Α.Ε. με την οποία ο ενάγων ως μεσίτης
αστικών συμβάσεων απαιτεί από την Εταιρεία το ποσό των 13.852 ευρώ. Η Διοίκηση
εκτιμά μετά και από γνωμάτευση του εργατολόγου ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι
θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για
ενδεχόμενη ζημία.
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εμπορική Α.Ε. από πρώην υπαλλήλους της εταιρείας
ύψους περίπου 62.678 ευρώ. Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σχετική πρόβλεψη ύψους
50.000 ευρώ η οποία εκτιμάται ότι θα καλύψει την ενδεχόμενη επιβάρυνση από την
υπόθεση αυτή.

Για τις επίδικες υποθέσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων αναφερόμαστε στην
παράγραφο 4.6.3.
Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια ωφέλεια προκύψει
θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την πραγματοποίηση της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν υπήρξαν κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που
προηγείται από την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, διοικητικές, δικαστικές ή
διαιτητικές διαδικασίες, περιλαμβάνοντας διαδικασίες που εκκρεμούν ή που ενδέχεται να κινηθούν
εναντίον της Εταιρείας και έχουν περιέλθει σε γνώση της, οι οποίες να είχαν προσφάτως (κατά την
προαναφερόμενη περίοδο) ή να μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική
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κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή του Ομίλου της, για τις οποίες η Διοίκηση της
Εταιρείας θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ζημία και για το λόγο αυτό δεν έχει καταχωρηθεί σχετική
πρόβλεψη με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων.
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3.19 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3.19.1 Μετοχικό Κεφάλαιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως ίσχυε πριν από την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 05.08.2008, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ανέρχεται σε 27.031.813,12 Ευρώ,
διαιρούμενο σε 84.474.416 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε
μία.
Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 6.530.000 δρχ., διαιρούμενο σε
65.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 7/9.1.1960). Στη
συνέχεια, ακολούθησε μια σειρά αυξήσεων, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Ιουνίου 1972, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.470.000 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας γηπέδων και
από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών των Ν.Δ. 4002/59 και Α.Ν.147/1969 και έτσι ανήλθε
στο συνολικό ποσό των (40.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές, ονομαστικής
αξίας 100 δρχ. η κάθε μιά, που με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες (ΦΕΚ 1334/3.7.1972)
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 1975, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.600.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού που ελήφθη
από το έκτακτο αποθεματικό. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των
41.600.000 δρχ., διαιρούμενο σε 416.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η
καθεμιά (ΦΕΚ 2066/11.9.1975).
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1976, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.664.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού, ληφθέντος
από το έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό
ποσό των 43.264.000 δρχ., διαιρούμενο σε 432.640 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας
100 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 2675/14.10.1976).
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1977, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 20.057.000 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας
ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων Ν. 542/1977) και δια καταβολής μετρητών δρχ. 10 για
στρογγυλοποίηση και, έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των
63.321.000 δρχ., διαιρούμενο σε 633.210 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η
κάθε μία (ΦΕΚ 2629/9.8.1977).
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 1982, το
παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 119.279.755 δρχ. από κεφαλαιοποίηση
υπεραξίας ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων Ν. 1249/1982) της Εταιρείας και καταβολής σε
μετρητά δρχ. 245 για στρογγυλοποίηση και, έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο
συνολικό ποσό των 182.601.000 δρχ., διαιρούμενο σε 913.005 ανώνυμες μετοχές,
ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 29/10.1.1983).
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6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1988, το
παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε (i) κατά 182.601.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας (κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών Ε2665/1988), και (ii) κατά 182.601.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών. Έτσι,
το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των547.803.000 δρχ., διαιρούμενο
σε 2.739.015 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ
377/28.2.89).
7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Αυγούστου 1990, το
παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 136.950.800 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση
684.754 προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και τιμή
διάθεσης 1.400 δρχ. η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο 821.704.800
δρχ. ήχθει σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δε δύναται
να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανήλθε σε 684.753.800 δρχ. και διαιρείται σε 2.739.015 κοινές ανώνυμες
μετοχές. ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και 684.754 ανώνυμες προνομιούχες
χωρίς ψήφο και χωρίς δικαίωμα μετατροπής μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε
μία.
8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 1990,
το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της 7ης Αυγούστου 1990, αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α
του Κ.Ν.2190 στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς με την παραπάνω αύξηση κατά
96.710.200 δρχ. με την έκδοση 483.551 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου
ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.400 δρχ. η κάθε μια. Η διαφορά από την
έκδοση υπέρ το άρτιο 580.261.200 δρχ. ήχθει σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο, το οποίο δε δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 644.513.200 δρχ. και διαιρείται σε
2.739.015 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και 483.551
ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο και χωρίς δικαίωμα μετατροπής μετοχές, ονομαστικής
αξίας 200 δρχ. η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο (ΦΕΚ 4233/4.12.90).
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1992, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 193.354.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 966.770
νέων κοινών ανωνύμων μετοχών. ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και τιμή διάθεσης 700 δρχ.
η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο, 483.385.000 δρχ. ήχθει σε
αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δε δύναται να διατεθεί για
την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε
σε 837.867.200 δρχ. και διαιρείται σε 3.705.785 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής
αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και 483.551 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο και χωρίς
δικαίωμα μετατροπής μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ
3876/31.7.92).
10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κoινών μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου
1996 και των προνομιούχων μετόχων της 11ης Μαρτίου 1996, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας αυξήθηκε κατά 416.935.000 δρχ. με έκδοση 2.084.675 νέων κοινών ανωνύμων
μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και τιμή διάθεσης 600 δρχ. η μία. Η διαφορά από
την έκδοση υπέρ το άρτιο 833.870.000 δρχ. ήχθει σε αποθεματικό από την έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δε δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή
ποσοστών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε1.254.802.200 δρχ. και
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διαιρείται σε 5.790.460 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία
και 483.551 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο και χωρίς δικαίωμα μετατροπής μετοχές,
ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 6291/13.9.96).
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 1998, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 602.308.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών και με
την έκδοση 3.011.540 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μια και τιμής
διάθεσης 1.350 δρχ.. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω
μετοχών από 3.463.271.000 δρχ. ήχθει σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Έτσι, το
συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.857.110.200 δρχ., διαιρεμένο σε
9.285.551 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία, από τις οποίες 8.802.000 είναι
κοινές μετοχές και 483.551 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.
12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 1998,
ανεκλήθη η απόφαση της 29ης Ιουνίου 1998 περί αυξήσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά το ποσό των δρχ. 602.308.000 δια καταβολής μετρητών με την έκδοση 3.011.540
κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μια και τιμής διάθεσης 1.350 δρχ. και
το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 903.508.000 δρχ. δια καταβολής
μετρητών με την έκδοση 4.517.540 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε
μια και τιμής διάθεσης 1.350 δρχ.. Η διαφορά υπέρ το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο
πάνω μετοχών από 5.195.171.000 δρχ. άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών
πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
Έτσι, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.158.310.200 δρχ.,
διαιρεμένο σε 10.791.551 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μια, από τις οποίες
10.308.000 είναι κοινές μετοχές και 483.551 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη
μετατρέψιμες μετοχές (ΦΕΚ 8604).
13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 1999 κοινών και προνομιούχων
μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο σε κοινές
με ψήφο (ΦΕΚ 5409).
14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.04.2000 ανακλήθηκε
η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.11.1999, με την οποία αυξήθηκε το
μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δρχ. 431.662.000 δια καταβολής μετρητών με την
έκδοση 2.158.310 δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- η κάθε μία και τιμή
διάθεσης 2.500 δρχ. με τη διαφορά υπέρ το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω
μετοχών από δρχ. 4.964.113.000 να άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο και να μην δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Έτσι,
το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε στο ποσό των δρχ. 2.158.310.200,
διαιρεμένο σε 10.791.551 κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία.
Με την αυτή απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 03.04.2000, το παραπάνω
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 431.662.000 δια καταβολής σε μετρητά με την
έκδοση 2.158.310 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και
τιμής διάθεσης δρχ. 2.500. Η διαφορά υπέρ το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω
μετοχών από δραχμές (δρχ. 4.964.113.000) τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα
τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες, άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση
μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή
ποσοστών.
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15. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 28 Ιουνίου 2002, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου κατά Ευρώ 39.619,16 με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών υπέρ το άρτιο με
αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής σε € 0,59. Μετά την ανωτέρω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 7.640.417,99 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.949.861
ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία.
16. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιουνίου 2003, αποφάσισε τα εξής:
¾

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους 2.589.972,20 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας
έκαστης των μετοχών της Εταιρείας από 0,59 Ευρώ σε 0,79 Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας μετά την ως άνω κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών θα ανέλθει σε
10.230.390,19 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.949.861 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,79 Ευρώ η κάθε μία.

¾

Reverse Split με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,79 Ευρώ σε
1,5800000122 Ευρώ και την έκδοση 6.474.930 νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου
μετοχών σε αντικατάσταση των 12.949.861 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 10.230.390,19 Ευρώ, διαιρούμενο σε 6.474.930
κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,580000122 Ευρώ η κάθε μία.

¾

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 8.287.911,19 Ευρώ
με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης των μετοχών. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα μειωθεί κατά 8.287.911,19 Ευρώ και θα ανέλθει σε
1.942.479 Ευρώ, διαιρούμενο σε 6.474.930 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

¾

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των
€ 29.137.185, με την έκδοση 97.123.950 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου,
ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,30 η κάθε μια, υπέρ των
παλαιών μετόχων. Η αναλογία έκδοσης είναι 15 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε μία
(1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί μέτοχοι.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €31.079.664 χιλ., διαιρούμενο σε
103.598.880 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.
17. Με την από 18.11.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίστηκε, δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, η προσαρμογή του ύψους του
μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το από 25.11.2003 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, δια της καταβολής μετρητών, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003
συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καταβλήθηκε το
ποσό των Ευρώ 18.238.997,10 με την έκδοση 60.796.657 κοινών ανωνύμων μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε
20.181.476,10 Ευρώ, διαιρούμενο σε 67.271.587 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.
18. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Δεκεμβρίου 2005, μεταξύ άλλων,
αποφάσισε τα εξής:
¾

Reverse Split με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης των μετοχών από 0,30 Ευρώ σε
0,600000062433497 Ευρώ και την έκδοση 33.635.790 νέων κοινών ανωνύμων μετά
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ψήφου μετοχών σε αντικατάσταση των 67.271.587 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 20.181.476,10 Ευρώ, διαιρούμενο σε
33.635.790 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,600000062433497 Ευρώ η
κάθε μία.
¾

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 9.418.023,30 Ευρώ
με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης των μετοχών από 0,600000062433497 Ευρώ σε
0,32 Ευρώ. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα μειωθεί
κατά 9.418.023,30 Ευρώ και θα ανέλθει σε 10.763.452,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε
33.635.790 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε
μία.
Έτσι, μετά την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων, εντός του Φεβρουαρίου του 2006, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €10.763.452,80, διαιρούμενο σε 33.635.790
κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 € η κάθε μία.

19 Με την από 06.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίστηκε δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, η προσαρμογή του ύψους του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το από 9.8.2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,
με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
δια της καταβολής μετρητών, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 24.05.2006
συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καταβλήθηκε το
ποσό των ευρώ 16.268.360,32 με την έκδοση 50.836.626 κοινών ανώνυμων μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε
σήμερα σε 27.031.813,12 Ευρώ, διαιρούμενο σε 84.474.416 μετοχές ονομαστικής αξίας
0,32 Ευρώ η κάθε μία.
20 Με την από 17.03.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταρείας
αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
€42.420.000,00 με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών
ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,32 η κάθε μία υπέρ των παλαιών
μετόχων. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €69.451.813,12
διαιρούμενο σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €
0,32 η κάθε μία.
21 Με την από 18.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
αποφασίστηκε κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, η
επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό που ανήρχετο πριν από την
αποφασισθείσα με την από 17.03.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους € 42.420.000, με την έκδοση 132.562.500 κοινών
ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε
μία, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της ως άνω αύξησης, η οποία οφείλεται
στην παρέλευση των τασσόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών. Έτσι, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 27.031.813,12, διαιρούμενο σε 84.474.416
μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 η κάθε μία.

22. Με την από 05.08.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταρείας
αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των
€42.420.000,00 με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών
ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,32 η κάθε μία υπέρ των παλαιών
μετόχων. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €69.451.813,12
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διαιρούμενο σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €
0,32 η κάθε μία.
Δεν υπάρχει οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προς την Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν μερίδια της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Δεν υπάρχουν μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα ή παραστατικά δικαιώματος για κτήση ομολογιών
(warrants).
Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο για δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.19.1.1.
H εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας µέχρι σήµερα εµφανίζεται συνοπτικά στον
ακόλουθο πίνακα:
Συνολικός
Αριθμός
Μετοχών

Ημερομηνία
Γ.Σ.

Ονομαστική
Αξία
Μετοχών

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

9/2/1996

200 δρχ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

416.935.000

δρχ

6.274.011

1.254.802.200

δρχ

23/10/1998

200 δρχ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

903.508.000

δρχ

10.791.551

2.158.310.200

δρχ

10.791.551

2.158.310.200

δρχ
δρχ

Ποσό αύξησης

Μετοχικό Κεφάλαιο

14/6/1999

Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε
κοινές

3/4/2000

200 δρχ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

431.662.000

δρχ

12.949.861

2.589.972.200

28/6/2002

0,59 Ευρώ

Μετατροπή σε Ευρώ με αποθεματοποίηση
αποθεματικών

39.619

Ευρώ

12.949.861

7.640.417,99 Ευρώ

25/6/2003

0,79 Ευρώ

Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

2.589.972

Ευρώ

12.949.861

10.230.390,19 Ευρώ

25/6/2003

1,58 Eυρώ

Reverse split

6.474.930

10.230.390,19 Ευρώ

25/6/2003

0,30 Ευρώ

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό
ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας

8.287.911

Ευρώ

6.474.930

1.942.479,00 Ευρώ

18/11/2003

0,30 Ευρώ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

18.238.997

Ευρώ

67.271.587

20.181.476,10 Ευρώ

22/12/2005

0,60 Ευρώ

Reverse split

33.635.790

20.181.476,10 Ευρώ

0,32 Ευρώ

Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με
συμψηφισμό ζημιών και μείωση της
ονομαστικής αξίας

9.418.023

Ευρώ

33.635.790

10.763.452,80 Ευρώ

6/9/2006

0,32 Ευρώ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

16.268.360

Ευρώ

84.474.416

27.031.813,02 Ευρώ

5/8/2008

0,32 Ευρώ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών

42.420.000

Ευρώ

217.036.916 69.451.813,12 Ευρώ

22/12/2005

Η Εταιρεία σήμερα δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Ουδεμία από τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της PLIAS.
Eντός του Ιουνίου 2007 ο κ. Νίνος Γιαμάκης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας προέβη σε πώληση 14.497 μετοχών έναντι συνολικού τιμήματος 9.133,11 ευρώ.
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3.19.1.1 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 30.11.2007 αποφάσισε την
εξειδίκευση των όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές και στο Προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, όπως αυτό είχε εγκριθεί ομόφωνα από την 29.6.2007 Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και συμπληρώθηκε με την από 17.03.2008 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της. Με τις ανωτέρω αποφάσεις θεσπίστηκε το Πρόγραμμα, οι συνοπτικοί
όροι του οποίου παρουσιάζονται ακολούθως:

Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος «Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών»
Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που δύνανται να εκδοθούν για τις ανάγκες του
Προγράμματος δεν θα υπερβεί το 2,1% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/10 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ενάσκηση των παραχωρουμένων δικαιωμάτων από την πλευρά των δικαιούχων θα λάβει χώρα,
για ποσοστό μέχρι 50% των παραχωρουμένων δικαιωμάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως
10 Δεκεμβρίου 2008 (1η Περίοδος Άσκησης), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
Προγράμματος, και κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 10 Δεκεμβρίου 2009, για το υπόλοιπο
50% των δικαιωμάτων (2η Περίοδος Άσκησης). Κατά τη 2η Περίοδο Άσκησης, οι Δικαιούχοι θα
μπορούν να ασκήσουν και όσα από τα παραχωρηθέντα σε αυτούς δικαιώματα δεν ασκήθηκαν κατά
την 1η Περίοδο Άσκησης.
Η προσφορά απευθύνεται σε 8 δικαιούχους (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της
Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών). Ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων του κάθε
δικαιούχου έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 30.11.2007.
Η Τιμή Άσκησης του Δικαιώματος Προαιρέσεως για όλα τα έτη από την Ημερομηνία Έναρξης του
Προγράμματος θα ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας.
Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων
μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά ή αν μεταβληθεί η ονομαστική αξία της μετοχής, ή αν συμβούν
άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση κλπ η τιμή απόκτησης ανά μετοχή, θα
αναπροσαρμόζεται με μαθηματικό τρόπο. Αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο
με απόφασή του θα καθορίζει τη νέα αντιστοιχία μετοχών και τιμής απόκτησης ανά μετοχή.
Στο Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/20.
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3.19.1.2 Ιδρυτική Πράξη & Καταστατικό.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής στερεών σαπουνιών, στον κλάδο παραγωγής
υγρών σαπουνιών και καλλυντικών και στον κλάδο των ροφημάτων. Λεπτομερής αναφορά του
αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας γίνεται στο κεφάλαιο 3.6 του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
Σύμφωνα με το Δελτίο Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας 2003
(ΣΤΑΚΟΔ 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), η Εταιρεία κατατάσσεται
στους κλάδους 245.1 «Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης», 245.2 «Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού» και 159.8
«Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών».
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε με την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Νοεμβρίου 2000, είναι:
•

Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία
καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων
ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών,
τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και λοιπά.

•

Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
•

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

•

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

•

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

•

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή
τρόπο.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία, επίσης, μπορεί:
•

Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και
να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

•

Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης
ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους
(χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση
με τα προαναφερόμενα.

•

Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες
συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας
πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

•

Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και
άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορούν τα
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της,
με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να
υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9)
μέλη.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτό εξελέγη κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2007,
αποτελείται από 7 μέλη. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων
μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκλέγει το Διευθύνοντα
Σύμβουλο και το Γραμματέα, ενώ μπορεί να διορίζει ως Γραμματέα του και πρόσωπο που δεν είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική
ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη,
εκτός από εκείνες που είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και της από 29/06/2007 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία είναι: ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Αδαμάντιος Λέντσιος με δικαίωμα α’ υπογραφής, ο Οικονομικός Διευθυντής του
Ομίλου κ. Ορθόδοξος Νεοφύτου με δικαίωμα α’ υπογραφής, ο Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου κ.
Βίκτωρ Ευμορφόπουλος με δικαίωμα α’ υπογραφής και η Διευθύντρια Λογιστηρίου κα Ευαγγελία
Χατζηαναγνώστου με δικαίωμα β’ υπογραφής.

3.19.1.3 Φορολογικές Υποχρεώσεις Ανωνύμων Εταιρειών.
Οι ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα βαρύνονται με συντελεστή φόρου 32% για το
2005 και 29% για το 2006 και 25% για το 2007 επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από
οποιοδήποτε διανομή.
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3.20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν έχει εξάρτηση από εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις, η ύπαρξη των
οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία της, πέραν αυτών που
αναφέρονται ακολούθως.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, η Εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία
του Ομίλου της δεν είχε σημαντικές συμβάσεις, πέραν των κατωτέρω αναφερομένων, ως
συμβαλλόμενο μέλος σύμφωνα με την παρ. 22 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.20.1 Διάφορες Συμβάσεις.
Έχουν συναφθεί οι ακόλουθες συμβάσεις μεταξύ της Εκδότριας και τρίτων:
PLIAS A.B.E.E. - ΔΕΠΑ
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΠΑ), για παροχή
φυσικού αερίου στο εργοστάσιό της, που βρίσκεται στη Ριτσώνα Βοιωτίας. Οι τιμές καθορίζονται
σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΔΕΠΑ.
PLIAS A.B.E.E. – CILAG AG
Η από 01.01.2004 σύμβαση προμήθειας μεταξύ των εταιρειών CILAG AG και PLIAS, με αόριστη
ισχύ. Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία CILAG, θυγατρική της Johnson&Johnson (J&J), έχει
αναθέσει στην PLIAS την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, θέλοντας να εξασφαλίσει τον πιο
ανταγωνιστικό, ευέλικτο, υψηλών προδιαγραφών και αξιόπιστο προμηθευτή. Ο προμηθευτής
δεσμεύεται ότι τα προϊόντα που προμηθεύει στην CILAG είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και σε συμφωνία με τους νόμους, κανονισμούς και κανόνες υγιεινής.
PLIAS A.B.E.E. – ΕΛΧΥΜ Α.Β.Ε.Ε.
Η από 01.10.2004 σύμβαση διανομής καταναλωτικών προϊόντων μεταξύ της PLIAS προς την
ΕΛΧΥΜ Α.Β.Ε.Ε. όπως ανανεώθηκε με τις συμβάσεις 01.01.2005, 04.01.2006, 08.01.2007,
05.07.2007 και 18.04.2008. Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην αποκλειστική διανομή και διακίνηση
από την ΕΛΧΥΜ των προϊόντων έτοιμου καφέ σε σέικερ με το εμπορικό σήμα «NESCAFE FRAPPE
ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ» στην περιοχή της Αττικής. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
σύμβασης, η ΕΛΧΥΜ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επιτυγχάνει υψηλού επιπέδου
αποτελεσματικότητα στη διανομή και πώληση του προϊόντος. Η ΕΛΧΥΜ αναλαμβάνει α) την
τοποθέτηση των παγίων προώθησης (ψυγεία-ράφια κλπ) στα σημεία πώλησης του προϊόντος στην
ελληνική επικράτεια, (β) την τακτική τροφοδότηση των παγίων προώθησης αποκλειστικά και μόνο
με το προϊόν, (γ) τη συντήρηση των παγίων προώθησης, και (δ) την τακτική και άμεση ενημέρωση
του προμηθευτή αναφορικά με τα σημεία τοποθέτησης των παγίων προώθησης, καθώς και την
κατάστασή τους. Ο προμηθευτής θα πωλεί στο διανομέα το προϊόν σε τιμή τιμοκαταλόγου
προμηθευτή, μειωμένη κατά το συμφωνηθέν, μεταξύ των μερών, ποσό έκπτωσης. Η εν λόγω
σύμβαση ανανεώθηκε με τους ίδιους όρους μόνον για την περιοχή του νομού Αττικής και λήγει την
31 Δεκεμβρίου 2008.
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PLIAS A.B.E.E. - OLYMPUS FOODS A.B.E.E.
Το από 01.10.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό παραγωγής προϊόντος (facon) μεταξύ της PLIAS και της
OLYMPUS FOODS Α.Β.Ε.Ε., με ισχύ ως τις 31.12.2004 και την αυτοδίκαιη ανανέωση ετησίως, εκτός
αν καταγγελθεί εγγράφως το αργότερο 2 μήνες προ της λήξεως της εκάστοτε ετήσιας διάρκειας
ισχύος. Με αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, η PLIAS αναθέτει στην OLYMPUS FOODS αποκλειστικά
την παραγωγή και συσκευασία του «NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ». Η OLYMPUS FOODS
αναλαμβάνει να παράγει και να συσκευάζει το προϊόν στις εγκαταστάσεις της για λογαριασμό,
αποκλειστικά και μόνο, της PLIAS, κάνοντας χρήση των πρώτων υλών και των υλικών σύμφωνα με
τις προδιαγραφές, την τεχνογνωσία και το πρόγραμμα παραγωγής της PLIAS, καθώς και την πλέον
προηγμένη βιομηχανική πρακτική. Η αμοιβή που θα καταβάλλεται από την PLIAS στην OLYMPUS
FOODS για την παραγωγή του «NESCAFE FRAPPE ΕΞΥΠΝΟ ΣΕΪΚΕΡ» συμφωνείται σε
0,08€/τεμάχιο και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις αμοιβές εργατο-υπαλληλικού προσωπικού, τις
αντίστοιχες εισφορές στο ΙΚΑ, τις δαπάνες ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
παραγωγής και τα βιομηχανικά έξοδα εν γένει. Η εν λόγω σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ.
PLIAS Α.Β.Ε.Ε.- CADUM σύμβαση παραγωγής
Η από 19.10.2006 σύμβαση παραγωγής μεταξύ των εταιρειών Cadum και PLIAS A.B.E.E., με ισχύ
έως την 31.12.2008. Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία έχει αναθέσει στην PLIAS την
παραγωγή σαπώνων. Η Plias αναλαμβάνει την παραγωγή των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τις
καλύτερες συνθήκες ποιότητας, αποτελεσματικότητας, ανταγωνισού και καλής διαχείρησης, καθώς
επίσης και σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την εταιρεία Cadum.
PLIAS A.B.E.E. - ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
Υπογράφηκε στις 10/12/07 Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ PLIAS ABEE και ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στο οποίο
συμφωνείται η ανάθεση της διανομής των προϊόντων της PLIAS ABEE κατ’ αποκλειστικότητα
στην ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ εντός της ελληνικής επικράτειας και στα κανάλια των μεγάλων αλυσίδων του
υπόλοιπου πελατολογίου Λιανικής και του Χονδρεμπορίου Τροφίμων. Ειδικότερα, η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ
αναλαμβάνει τις πωλήσεις, το trade marketing, το καταναλωτικό marketing, τα logistics και το
merchandising των προϊόντων.
PLIAS A.B.E.E. – NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Το από 3.1.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Plias A.B.E.E. και της εταιρείας Nestle Ελλάς
Α.Ε. με αντικείμενο τη διάθεση από την NESTLE προς την PLIAS ABEE διαλυτού καφέ NESCAFE
CLASSIC ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί απο την PLIAS ABEE στο προϊόν της τύπου shaker.
Επιπλέον το συγκεκριμένο συμφωνητικό προβλέπει την χρήση
απο την PLIAS ABEE
οποιουδήποτε διανομέα κατά την κρίση της ανεξάρτητα απο την νομική σχέση που την συνδέει
μαζί του, ευθυνόμενη η ίδια αποκλειστικά έναντι της NESTLE.
PLIAS A.B.E.E. - CHEP ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Σύναψη Συμφωνητικού Μίσθωσης στις 1/1/2007 σύμφωνα με το οποίο η CHEP
μισθώνει
εξοπλισμό ιδιοκτησίας της στην PLIAS ABEE. Ο Εξοπλισμός περιλαμβάνει Βιομηχανικές,
Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες παλέτες. Η διαχείριση του εξοπλισμού καθορίζεται από βασικές
διαδικασίες της CHEP οι οποίες έχουν να κάνουν με την χρήση και τον έλεγχο του διατιθέμενου
εξοπλισμού. Οι εμπορικοί όροι βασίζονται στο βασικό τιμολόγιο της CHEP. Ο εξοπλισμός θα
αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένες τοποθεσίες στις οποίες έχει εκχωρηθεί ένας κωδικός της CHEP
ο οποίος αποτελεί αποκλειστικό αριθμό αναγνώρισης απο την CHEP για τον εντοπισμό των
εξουσιοδοτημένων σημείων.
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PLIAS A.B.E.E. - D.D. SYNERGY HELLAS AE
Στις 7/2/2007 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ PLIAS ABEE και d.d. synergy Hellas AE σύμφωνα
με την οποία η PLIAS ABEE αναθέτει την παροχή ορισμένων υπηρεσιών υποστήριξης του
Λογισμικού οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργικότητα του λογισμικού βάσει των
εκάστοτε Προδιαγραφών, την εγκατάσταση νέων εκδόσεων ή επεκτάσεων του λογισμικού την
παραμετροποίηση στα πλαίσια των προδιαγραφών της SAP AG, καθώς και υπηρεσίες διάγνωσης
και αποκατάστασης σφαλμάτων του λογισμικού, υπηρεσίες παροχής τεχνικών πληροφοριών και
επίλυσης αποριών προς πιστοποιημένους χρήστες
της PLIAS ABEE καθώς και υπηρεσίες
προγραμματισμού, ανάπτυξης, δημιουργίας και εγκατάστασης σε λειτουργικότητα πρόσθετου
λογισμικού. Η σύμβαση ανανεώθηκε έως την 31/12/2008.
PLIAS A.B.E.E. - FOODLINK AEBE
Σύμφωνα με την 25/2/2008 σύμβαση μεταξύ της PLIAS ABEE και της FOODLINK AEBE η PLIAS
ABEE μισθώνει αποθηκευτικό χώρο 200 παλετοθέσεων από την FOODLINK για την αποθήκευση
προϊόντων της στην αποθήκη της τελευταίας στην Μαγούλα Αττικής. Επίσης, η FOODLINK AEBE
αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες logistics (παραλαβή και αποθήκευση προϊόντων προετοιμασία
και αποστολή παραγγελιών προς πελάτες της PLIAS). Η διάρκεια του συμφωνητικού είναι έως την
31/12/2008.
PLIAS Α.Β.Ε.Ε. – COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
Η από 30.12.2003 σύμβαση μεταξύ της PLIAS (πρώην Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) και της COCA
COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., που αφορά την πώληση της συμμετοχής (100%)
της Εταιρείας στην ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2.014.081 κοινές μετοχές) στην COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. Δυνάμει της ως άνω συμβάσεως, η Εταιρεία υποχρεούται να
αποζημιώσει τον αγοραστή (COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.) για
οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται να προκύψει στον αγοραστή από απαιτήσεις, οφειλές ή
υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων φόρων και προστίμων που δύναται να
ανακύψουν από φορολογικό έλεγχο) κατά της ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που αφορούν στην περίοδο πριν
την 30.12.2003, εφόσον η συνολική ζημία του αγοραστή υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 250.000.
Κατά συνέπεια ενδέχεται να ανακύψουν απαιτήσεις, οφειλές ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης
κατά της ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε., πλέον του ποσού των Ευρώ 250.000, τα οποία δυνάμει της ως άνω
σύμβασης θα κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία στον αγοραστή (COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.). Από φορολογικό επανέλεγχο της χρήσης 1997 και από φορολογικό έλεγχο
των χρήσεων 2002 και 2003 προέκυψαν φόροι και πρόστιμα ύψους περίπου 666.000 ευρώ εκ των
οποίων ποσό 250.000 ευρώ ανέλαβε η Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και ποσό
416.000 ευρώ ανέλαβε (το οποίο και λογιστικοποίησε) η Plias A.B.E.E. Οι όποιες μελλοντικές
απαιτήσεις, οφειλές ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσης κατά της ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. θα
βαρύνουν την Plias A.B.E.E. Για το σκοπό αυτό η Plias A.B.E.E. έχει ήδη συμπεριλάβει στα
αποτελέσματα προβλέψεις ύψους 150.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο
φορολογικός έλεγχος των χρήσεων κατά τις οποίες η εταιρεία Τσακίρης Α.Β.Ε.Ε. ήταν θυγατρική
της Plias A.B.E.E. και ως εκ τούτου δεν αναμένεται ζημία από φορολογικό έλεγχο.
PLIAS A.B.E.E. – ΚΑΛΛΑΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την απο 17/12/2007 σύμβαση μεταξύ της PLIAS ABEE και της Epagris Holding Ltd
και αφετέρου της Κ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ -ΚΑΛΑΣ ΑΕ η Εταιρεία προέβη σε πώληση της
συμμετοχής στην εταιρεία OLYMPUS FOODS ΑΒΕΕ στην Κ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ -ΚΑΛΑΣ ΑΕ.
Σύμφωνα με το συμφωνητικό η PLIAS ABEE υποχρεούται να αποζημιώσει την αγοράστρια
Κ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ -ΚΑΛΑΣ ΑΕ για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ζημίες: 1) Επιδικασθείσα
απαίτηση ή νόμιμο δεσμευτικό συμβιβασμό που θα συμφωνηθεί ή θα προκύψει για απαίτηση
του Ι. Ζαβού. 2) Οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου σε βάρος της Κ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ -ΚΑΛΑΣ ΑΕ

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

130

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

η οποία τυχόν εμφανισθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή του συμφωνητικού , η οποία δεν
έχει προβλεφθεί ή καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας και η οποία είναι πέραν του ποσού των
75.000,00 ευρώ. 3) Φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες θα αφορούν το χρονικό
διάστημα μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού (17/12/2007) και οι οποίες τυχόν εμφανισθούν
εντός της επόμενης πενταετίας και πέραν του ποσού των 25.000,00 ευρώ 4) Επιστροφή
οιουδήποτε ποσού επιχορήγησης καταστεί απαιτητέα από το Δημόσιο ή καταβολή προστίμου ή
άλλης κύρωσης, λόγω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας , και εφόσον απορριφθούν οι σχετικές
αιτήσεις έγκρισης της μεταβίβασης των μετοχών .
Σημειώνεται ότι η Olympus Foods έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 2003 και δεν έχει
πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004 έως 2007 διάστημα κατά το οποίο η
Olympus Foods A.B.E.E. ήταν θυγατρική της Plias A.B.E.E. H εταιρεία (Plias) δεν έχει διενεργήσει
πρόβλεψη για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τον έλεγχο των προαναφερόμενων χρήσεων.

ΟΜΙΛΟΣ PLIAS– ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK, ALPHA
BANK, HSBC, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο Όμιλος PLIAS, προχώρησε την 12.06.2008 στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης
(Memorandum Of Understanding) με τις πιστώτριες Τράπεζες. Σύμφωνα με αυτό, εάν η αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί στο σύνολό της από τους παλαιούς μετόχους, οι πιστώτριες
Τράπεζες θα συμμετάσχουν στην Αύξηση μέχρι του ποσού των 10 εκ. €, μετά την καταβολή από
τη βασική μέτοχο ΤHRUSH INVESTMENT HOLDING LTD 15 εκατ. € και τουλάχιστον 7 εκατ. € από
παλαιούς μετόχους για τη συμμετοχή τους στην αύξηση, όπως έχει δεσμευθεί. Οι τράπεζες θα
επανεξετάσουν τη συνεργασία με τις εταιρείες του Ομίλου, σε σχέση με την παροχή πιστώσεων σε
περίπτωση που συμβούν τα εξής: α) δεν τηρηθεί η σχέση EBITDA προς Χρηματοοικονομικά έξοδα
για τα έτη 2009-2015 όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, β) περιοριστεί κάτω από ένα
προκαθορισμένο ποσοστό ο έλεγχος των βασικών μετόχων, γ) διενεργηθεί από την Εταιρεία ή τις
θυγατρικές της εξαγορά συμμετοχής χωρίς προηγούμενη έγκριση των Τραπεζών για ποσά
μεγαλύτερα από τα καθορισμένα στην παρούσα σύμβαση, εξαιρουμένης της εξαγοράς της Gageo
A.B.E.E., δ) διενεργηθεί πώληση συμμετοχής ή άλλου περιουσιακού στοιχείου για ποσά
μεγαλύτερα από τα καθορισμένα στην παρούσα σύμβαση, χωρίς της συναίνεση των Τραπεζών στ)
ουσιώδη μεταβολή του εταιρικού σκοπού ή του χαρακτήρα των εργασιών ή της δραστηριότητας
των εταιρειών του Ομίλου ε) η παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών επί του παγίου ενεργητικού
των εταιρειών του Ομίλου, χωρίς την συναίνεση των Τραπεζών ζ) αναδοχή χρέους ή παροχής
δανείων πιστώσεων, εγγυήσεων σε τρίτους, εκτός από όσα συνηθίζονται κατά τις τρέχουσες
συναλλαγές και πέραν των υπαρχουσών κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης
η) διαφοροποιηθεί η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της παρούσας αύξησης θ) μη εμπρόθεση
και ολοσχερής εξόφληση δόσεων κεφαλαίου και τόκων, όπως προβλέπεται με την παρούσα
σύμβαση, ι) μη προσκόμιση εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων και πιστοποιητικών μεταγραφής αυτών από τα αρμόδια
υποθηκοφυλακεία για την άρση των διαλυτικών αιρέσεων, ια) μη έγκαιρη (έως την 31.12.2008)
επίδοση βεβαίωσης από τον ορκωτό ελεγκτή περί συμμόρφωσης των εταιρειών του Ομίλου με τις
αναλαμβανόμενες στο Μνημόνιο Συναντίληψης υποχρεώσεις τους.
Σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο Memorandum of Understanding αποτελεί εγγύηση κάλυψης
μέρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου υπό όρους.

GAGEO Α.Β.Ε.Ε.- KORRES Α.Ε.
Η από 21.01.2003 σύμβαση προμήθειας πρώτης ύλης – πώλησης και παροχής άδειας χρήσεως
σημάτων μεταξύ της GAGEΟ και της KORRES Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ με ισχύ έως την 31
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Δεκεμβρίου 2012. Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην αποκλειστική προμήθεια πρώτης ύλης από την
KORRES προς την GAGEO για την παρασκευή της ξενοδοχειακής σειράς προϊόντων ή/και άλλων
προϊόντων. Αντίστοιχα, η GAGEO αναλαμβάνει α) να παράγει τη συσκευασία της ξενοδοχειακής
σειράς προϊόντων, β) να διανέμει κατ’ αποκλειστικότητα με το ίδιο δίκτυο διανομής είτε η ίδια είτε
μέσω αντιπροσώπων της την ξενοδοχειακή σειρά προϊόντων στην ξενοδοχειακή αγορά της
ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού, και γ) να πωλεί στην KORRES προϊόντα της
ξενοδοχειακής σειράς ή/και άλλα προϊόντα προς διάθεση από την τελευταία στην ευρύτερη αγορά
της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.
GAGEO Α.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.
Η από 01.01.2007 σύμβαση προβολής προϊόντων μέσω διαδικτύου μεταξύ της GAGEΟ και της
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ με ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2007. Η ανωτέρω
εταιρεία προβάλλει τα προϊόντα της GAGEO ABEE μέσω ιστοσελίδας στο διαδύκτυο με αντάλλαγμα
Πάγιο ποσό 50.000,00€ και προμήθεια 1,5% επί του τζίρου διάμεσω της ιστοσελίδας αυτής.

3.20.2 Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)
PLIAS A.B.E.E. - ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E.
Η Εταιρεία πώλησε και μεταβίβασε δυνάμει της από 23.11.2001 σύμβασης στην ΕΘΝΙΚΗ LEASING
Α.Ε. μέρος του εξοπλισμού του εργοστασίου της στη Ριτσώνα Βοιωτίας έναντι τιμήματος
€1.558.327,22. Με την από 19.11.2001 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial), η Εταιρεία
μισθώνει τον εξοπλισμό του εργοστασίου της στη Ριτσώνα από την ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. με
τριμηνιαίο μίσθωμα €61.789,68 (sales & lease back). Τα μισθώματα υπολογίζονται και
αναπροσαρμόζονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Euribor. Η εν λόγω μίσθωση λήγει την
25.11.2009.
GAGEO Α.Β.Ε.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E.
α) Η από 25.9.2006 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (finacial) μεταξύ της εταιρείας GAGEΟ
Α.Β.Ε.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και της ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. Η σύμβαση αφορά στη
μίσθωση μηχανημάτων αξίας 4.252.000 ευρώ, με διάρκεια 84 μήνες αρχόμενη από 25.9.2006 και
λήγουσα την 25.8.2013.
β) Η από 15.8.2007 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (finacial) μεταξύ της εταιρείας GAGEΟ
Α.Β.Ε.Ε. και της ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. Η σύμβαση αφορά στη μίσθωση μηχανημάτων αξίας
450.471,00, με διάρκεια 60 μήνες αρχόμενη από 15.8.2007 και λήγουσα την 15.7.2012.
3.21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Ο κ. Θωμάς Ζιώγας της Εταιρείας King Hellas A.E. (Πύργος Αθηνών Κτίριο Γ, Αθήνα, τηλ. 2107711204) προέβη το 2007 σε εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των θυγατρικών
που ενοποιεί και το 2008 σε εκτίμηση του οικοπέδου μετά ακινήτου της Εταιρείας στην Εύβοια. Οι
εκθέσεις αποτίμησης είναι διαθέσιμες, κατόπιν σχετικής συναίνεσής του, στην Έδρα της Εκδότριας
στην Χαλκίδα περιοχή Βαθύ Αυλίδος, 71ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, τηλ. 22620 85000.
Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του προαναφερόμενου
ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων.
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3.22 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ


Το Καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην έδρα της, Εθν. Οδός Αθηνών Λαμίας, 71ο
χλμ, Βαθύ Αυλίδος τηλ. 22620-85000.



Τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 05.08.2008, η οποία
αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας, Εθν.
Οδός Αθηνών Λαμίας, 71ο χλμ, Βαθύ Αυλίδος τηλ. 22620-85000.



Οι εκθέσεις αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των ενοποιούμενων
εταιρειών που συντάχθηκαν από τον ανεξάρτητο εκτιμητή κ. Θωμά Ζιώγας της Εταιρείας King
Hellas A.E. (Πύργος Αθηνών Κτίριο Γ, Αθήνα, τηλ. 210-7711204) είναι διαθέσιμες κατόπιν
σχετικής συναίνεσής του, στην έδρα της Εκδότριας, Εθν. Οδός Αθηνών Λαμίας, 71ο χλμ, Βαθύ
Αυλίδος τηλ. 22620-85000.



Οι εκθέσεις αποτίμησης των θυγατρικών Εταιρειών (GAGEO ABEE & OLYMPUS FOODS ABEE)
που συντάχθηκαν από την KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία
Παρασκευή, τηλ. 210-6062100) είναι διαθέσιμες κατόπιν σχετικής συναίνεσής τους, στην έδρα
της Εκδότριας, Εθν. Οδός Αθηνών Λαμίας, 71ο χλμ, Βαθύ Αυλίδος τηλ. 22620-85000.



Οι οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων εταιρειών για τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και
α’ εξαμήνου 2008, που έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
ελέγχου ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας, Εθν. Οδός
Αθηνών Λαμίας, 71ο χλμ, Βαθύ Αυλίδος τηλ. 22620-85000.

3.23 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ


Οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2005, 2006, 2007 και α’ εξαμήνου 2008, που έχουν
συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου ορκωτών ελεγκτώνλογιστών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.plias.gr.

Επισημαίνεται ότι άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στη συγκεκριμένη διεύθυνση, δεν αποτελούν μέρος
του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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3.24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία έχει, σήμερα, άμεσες και έμμεσες συμμετοχές, οι οποίες και παρατίθενται στην ενότητα
3.7 «Οργανωτική Διάρθρωση» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η συμμετοχή των
ενοποιούμενων εταιρειών στη διαμόρφωση του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών, των
ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους και του συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού των
χρήσεων 2005-2007, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι, για τον
υπολογισμό της συμμετοχής της κάθε εταιρείας στα ενοποιημένα κονδύλια, έχουν αφαιρεθεί οι
διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα από τις εταιρείες στις οποίες αντιστοιχούν.
Συμμετοχή κάθε ενοποιούμενης εταιρείας στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου
Ενοποιούμενη Εταιρεία
PLIAS A.B.E.E.

2005

2006

2007

43,6%

61,1%

65,9%

GAGEO A.B.E.E.

8,1%

17,8%

18,5%

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.

15,2%

21,0%

15,6%

ANINAS HOLDING S.A.

3,7%

0,0%

0,0%

29,4%

0,0%

0,0%

KΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

0,0%

0,0%

0,0%

Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ

0,0%

0,0%

0,0%

100,00%

100,00%

100,00%

OLYMPUS FOODS A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

(*) Παραθέτουμε τα στοιχεία στον πίνακα αυτόν έχοντας απαλοίψει τις ενδοεταιρικές συναλλαγές
από την Plias Εμπορική, η οποία είναι εμπορική εταιρεία και η κύρια δραστηριότητα της τα έτη
αυτά είναι η διανομή των παραγομένων προϊόντων του Ομίλου.
Συμμετοχή κάθε ενοποιούμενης εταιρείας στα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου
Ενοποιούμενη Εταιρεία
PLIAS A.B.E.E.

2005

2006

2007

34,50%

58,54%

-66,03%

2,00%

-4,54%

66,04%

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.

46,80%

51,01%

64,30%

ANINAS HOLDING S.A.

9,80%

6,20%

0,14%

OLYMPUS FOODS A.B.E.E.

5,90%

6,50%

34,69%

KΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

1,00%

-17,75%

0,80%

GAGEO A.B.E.E.

Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ

0,00%

0,05%

0,05%

100,00%

100,00%

100,00%

Συμμετοχή κάθε ενοποιούμενης εταιρείας στο σύνολο ενεργητικού του Ομίλου
Ενοποιούμενη Εταιρεία

2005

2006

2007

PLIAS A.B.E.E.

44,30%

46,85%

65,40%

GAGEO A.B.E.E.

15,80%

21,03%

24,22%

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E.

17,10%

10,84%

10,19%

ANINAS HOLDING S.A.

2,50%

0,17%

0,19%

13,10%

13,61%

0,00%

7,20%

7,48%

0,00%

OLYMPUS FOODS A.B.E.E.
KΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.
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Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ

0,00%

0,02%

0,02%

100,00%

100,00%

100,00%

Για την κατάρτιση των παραπάνω πινάκων έχουν χρησιμοποιηθεί οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τις χρήσεις 2005, οι αναδιατυπωμένες
οικονομικές καταστάσεις του 2006, όπως παρουσιάστηκαν συγκριτικά στις οικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2007, και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και του α’ εξαμήνου 2008 βάσει
Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
3.24.1 PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Η εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών FRESHWAYS και
SERVICEWAYS, η οποία ολοκληρώθηκε το 2001. Είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40352/04/Β/98/18/99 και έχει έδρα στη
Χαλκίδα, περιοχή Βαθύ Αυλίδος, 71ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.
Αντικείμενο εργασιών - Σκοπός:
1. Η αγορά, πώληση, εμπορία και διανομή καταναλωτικών αγαθών και ειδών ευρείας κατανάλωσης,
όπως ειδών καθαρισμού, σαπουνιών, ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών κ.τ.λ. Για την
εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:
(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό,
(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και
(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή
σκοπό.
Διάρκεια: Έως 31 Δεκεμβρίου 2035.
Μετοχικό κεφάλαιο: €37.131.850 (3.713.185 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10
εκάστη).
Μετοχική σύνθεση: PLIAS Α.Β.Ε.Ε. κάτοχος 3.713.185 μετοχών ήτοι ποσοστό 100,0%.
Αριθμός προσωπικού: 0 άτομα.
Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίστηκε με απόφαση της από
15.3.2005 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με θητεία πέντε ετών και
απαρτίζεται από τους:
o

Αδαμάντιο Λέντσιο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο

o

Ορθόδοξο Νεοφύτου, Αντιπρόεδρο

o

Βίκτωρα Ευμορφόπουλο, Μέλος-Γραμματέα

Η εταιρεία Plias Εμπορική ανέστειλε τη δραστηριότητά της.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ισολογισμού και
αποτελεσμάτων για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, όπως συντάχθηκαν από την εταιρεία βάσει
των Δ.Π.Χ.Π. και ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

(ποσά σε € χιλ.)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2007

2006

2005

15

82

188

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6.475

7.538

10.068

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

6.490

7.620

10.256

Kαθαρή Θέση

-7.424

-5.135

-3.376

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.072

3.114

6.490

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.842

9.641

7.143

13.914

12.755

13.632

6.490

7.620

10.256

8.456

9.234

15.682

1.716

1.890

3.893

-2.289

-1.759

-2.389

0

0

-24

-2.289

-1.759

-2.413

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
Πωλήσεις
Μικτό κέρδος
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου

Η εταιρεία PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. από τη χρήση 1999 (ως FRESHWAYS A.E.) περιλαμβάνεται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
3.24.2 GAGEO A.B.E.E.
Έτος ίδρυσης:1997 (ΦΕΚ 165/14.1.1997)
Έδρα: 71ο ΧΛΜ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
Αντικείμενο εργασιών - Σκοπός:
1. Η παραγωγή, συσκευασία και εμπορία ειδών σαπωνοποιίας και εν γενεί καλλυντικών ειδών.
2. Παραγωγή και εμπορία σαπώνων και εν γένει καλλυντικών ειδών προς χρήση πελατών,
ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, επιβατικών πλοίων, ασθενών νοσοκομείων,
κλινικών κτλ.
3. Η παραγωγή και εμπορία εν γένει αναλώσιμων ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού, σε ειδικές
συσκευασίες, προς χρήση ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων επιβατικών πλοίων, και
ασθενών νοσοκομείων, κλινικών κτλ.
4. Η αγορά πρώτης ύλης ή η εισαγωγή της από την αλλοδαπή με σκοπό την επεξεργασία της
για την παραγωγή και συσκευασία όλων των ανωτέρω προϊόντων και ειδών.
5. Η εισαγωγή των ως άνω προϊόντων και ειδών από την αλλοδαπή, με σκοπό την εμπορία
τους στην ημεδαπή, είτε αυτούσιων είτε κατόπιν επεξεργασίας και συσκευασίας τους.

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

136

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

6. Η αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν ως
αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες και η προώθηση των προϊόντων τους στην
ελληνική αγορά.
7. Η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ως άνω προϊόντων και ειδών.
8. Η αγορά, μίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση παντός είδους μηχανολογικού
εξοπλισμού, για την παραγωγή, επεξεργασία και λειτουργία νέων μονάδων παραγωγής και
εμπορίας των ως άνω προϊόντων και ειδών.
9. Η αγορά, μίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευση, παντός είδους μηχανολογικού
εξοπλισμού, για την παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία των ως άνω προϊόντων.
10. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση, παντός είδους οχημάτων για την
μεταφορά και διανομή προϊόντων και προσώπων προς εξυπηρέτησης και επίτευξης αυτού
του σκοπού της.
11. Η μελέτη κατασκευή και εμπορία συστημάτων και μηχανημάτων αυτοματοποίησης
παραγωγής ειδών σαπωνοποιίας καλλυντικών και λοιπών συναφών ειδών καθώς και
τυποποιημένων ειδών διατροφής.
Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίστηκε με την από 14.12.2004
Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με τετραετή θητεία και
απαρτίζεται από τους:
•

Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου, Πρόεδρο

•

Νίνο Γιαμάκη του Αλβέρτου, Αντιπρόεδρο

•

Γεώργιο Γκάτζαρο του Σωτηρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο

•

Ορθόδοξο Νεοφύτου του Χριστόδουλου, Μέλος

•

Μαρία Γκάτζαρου συζ. Γεωργίου, Μέλος-Γραμματέα

Το εργοστάσιο της GAGEO που εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή της Ριτσώνας είναι μία σύγχρονη
μονάδα παραγωγής προϊόντων Hotels Amenities (αναλώσιμων ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού)
και καλύπτει τις ανάγκες τόσο της εγχώριας όσο και της αγοράς του εξωτερικού.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του ισολογισμού και
αποτελεσμάτων για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, όπως συντάχθηκαν από την εταιρεία βάσει
των Δ.Π.Χ.Π. και ελέγχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

(ποσά σε € χιλ.)
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Kαθαρή Θέση

2007

2006

2005

10.807

9.847

6.227

4.260

4.552

3.529

15.067

14.398

9.756

531

2.838

660

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.119

7.014

7.456

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.417

4.547

1.640

Σύνολο υποχρεώσεων

14.536

11.561

9.096

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

15.067

14.398

9.756

5.096

4.096

2.959

767

1.501

1.126

-2.128

245

104

Πωλήσεις
Μικτό κέρδος
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
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Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου

179

93

250

-2.307

152

-147

3.24.3 ANINAS HOLDING S.A.
Η PLIAS Α.Β.Ε.Ε. ίδρυσε και κατέχει το 100% των μετοχών της ANINAS HOLDING S.A. Η ANINAS
HOLDING S.A. έχει με έδρα το Λουξεμβούργο και είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
Τα μεγέθη της δεν είναι σημαντικά.
3.24.4 ZORA HOLDING S.A.
Η εταιρεία στην οποία η PLIAS ΑΒΕΕ συμμετέχει έμμεσα μέσω της εταιρείας Aninas Holdings S.A.
είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα το Λουξεμβούργο.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
Τα μεγέθη της δεν είναι σημαντικά.
3.24.5 PLIAS HUNGARY K.F.T.
Η εταιρεία, στην οποία η PLIAS ΑΒΕΕ συμμετέχει έμμεσα μέσω των εταιριών Aninas Holdings S.A.
και Zora Holding S.A. (η οποία κατέχει το 100% της PLIAS HUNGARY K.F.T.), έχει έδρα την
Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία.
Πρόκειται για εταιρεία δικτύου διανομής.
Η Plias Hungary κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 είχε τεθεί σε εκκαθάριση.
Τα μεγέθη της δεν είναι σημαντικά.
3.24.6 Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ
H Plias A.B.E.E. ίδρυσε και κατέχει το 100% των μετοχών της Π.Δ. Παπουτσάνης ΕΠΕ. Η Π.Δ.
Παπουτσάνης ΕΠΕ έχει έδρα το Βαθύ Αυλίδος και είναι εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ειδών
σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
Τα μεγέθη της δεν είναι σημαντικά.
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4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

4.1
4.1.1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης.

H διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για την κάλυψη των τρεχουσών
δραστηριοτήτων της για τους επόμενους 12 μήνες, στηνπερίπτωση που η παρούσα αύξηση είναι
επιτυχής και πλήρης. , Η ρευστότητα της Εταιρείας θα ενισχυθεί κατά 5,84 εκατομμύρια ευρώ και
το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας θα επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές της για τους
επόμενους δώδεκα μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, που η εν λόγω αύξηση δεν είναι πλήρης, τότε
το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας των επομένων 12 μηνών θα υπολείπεται κατά το ποσό της
αύξησης που δεν θα καλυφθεί.
Στην περίπτωση κατά την οποία η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως,
θα υπάρχει πιθανότητα η Εταιρεία να μην είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο
κίνησης ύψους 5,84 εκατ. ευρώ, λόγω των ζημιών που εμφανίζει.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας
εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την ανεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης. Λαμβάνοντας υπόψη
τις δεσμεύσεις των βασικών μετόχων, τις προθέσεις παλαιών και νέων μετόχων, επενδυτών και το
μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ των πιστώτριων τραπεζών και των εταιρειών του
Ομίλου, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.5, υπάρχει μερική εγγύηση κάλυψης για το ποσό
των 36 εκ των 42,42 εκατ. ευρώ. Το ποσό των 36 εκατ. θα αναδιαρθώσει τη δομή του
ισολογισμού της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα θα αυξηθούν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και θα
μειωθούν οι Δανειακές της υποχρεώσεις (λόγω αποπληρωμής δανείων ύψους 25 εκατομμυρίων
ευρώ).
Η αναδιάρθρωση αυτή θα βελτιώσει σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου και
συγκεκριμένα τη σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια.
Eπιπλέον, με την αποπληρωμή δανείων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, τα ελεύθερα πάγια
περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου θα ανέρχονται (σε εύλογη αξία) σε ποσό άνω των 20
εκατομμυρίων ευρώ. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Τραπεζικά ιδρύματα
προκειμένου τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία να δοθούν ως εξασφάλιση για να
χρηματοδοτηθεί η Εταιρεία και να καλύψει το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης ύψους 5,84
εκατομμυρίων ευρώ.
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4.1.2

Ίδια Κεφάλαια & Χρέος.

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία, παρουσιάζεται η
κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου, σύμφωνα με τα
στοιχεία των τελευταίων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την
30.6.2008.
Κεφαλαιακή Διάρθρωση του Ομίλου

(ποσά σε € χιλ.)
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

30.6.2008
(1)

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός με Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός χωρίς Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων τραπεζικών υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

2.737
0
2.737

(1)

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός με Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις

17.123

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός χωρίς Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις

15.476

Σύνολο μακροπροθέσμων τραπεζικών υποχρέωσεων

32.599

Ίδια κεφάλαια Ομίλου (2)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπέρ το άρτιον
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΣΥΝΟΛΟ

27.032
6.000
32.131
7.008
72.171
107.507

(1) Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
(2) Στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εις νέον τα οποία είναι αρνητικά και
ανέρχονται σε 67,7 εκατ. ευρώ και τα δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 0,2 εκατ. Ευρώ.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 30.6.2008 δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην
κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου, όπως αυτό απεικονίσθηκε
στον παραπάνω πίνακα.
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4.1.3

Οψιγενή Γεγονότα - Γεγονότα που Επήλθαν μετά την 31.12.2007.

Από τις αρχές του 2008 ο Όμιλος διανέμει και πωλεί στην εσωτερική αγορά τα επώνυμα προϊόντα
του όχι πλέον μέσω της θυγατρικής της Plias Εμπορική Α.Ε. αλλά μέσω τρίτης εταιρείας. Η εταιρεία
Plias Εμπορική ανέστειλε τη δραστηριότητά της, από Ιανουάριο 2008 και μέχρι σήμερα δεν έχουν
ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρείας, της 5ης Αυγούστου 2008,
εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό
των 42.420.000 Ευρώ, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα
ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ η κάθε μία, υπέρ
των παλαιών μετόχων, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Εφόσον η αποφασισθείσα αύξηση καλυφθεί στο σύνολό της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
θα ανέλθει σε 69.451.813,12 Ευρώ, διαιρούμενο σε 217.036.916 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32
ευρώ η κάθε μία. Η αναλογία έκδοσης θα είναι 1,569262106529 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου
μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετά ψήφου μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί
μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα κατά
τη διακριτική του ευχέρεια στην τιμή διάθεσης (ήτοι 0,32 ευρώ) κάθε νέα μετοχή που τυχόν δε θα
αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους εντός της ταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο
προθεσμίας.
Στις 12.06.2008 υπεγράφη Μνημονίο Συναντίληψης (Memorandum Of Understanding) με τις
πιστώτριες Τράπεζες, οι οποίες θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ,
εφόσον η αύξηση δεν καλυφθεί στο σύνολό της από τους παλαιούς μετόχους και μετά την
καταβολή από τη βασική μέτοχο ΤHRUSH INVESTMENT HOLDING LTD 15 εκατ. € και
τουλάχιστον 7 εκατ. € από παλαιούς μετόχους για τη συμμετοχή τους στην αύξηση.
Σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο Memorandum of Understanding αποτελεί εγγύηση κάλυψης
μέρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου υπό όρους.
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.
Οι Μέτοχοι της Εταιρείας Τanaca Holdings Ltd και Αναστάσιος Π. Λεβέντης έχουν γνωστοποιήσει
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσοστό που δεν θα διαφέρει ουσιωδώς από το ποσοστό που
τους αναλογεί. Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με τον μέτοχο της GAGEO ABEE κο
Γ. Γκάτζαρο, ο οποίος εξεδήλωσε την επιθυμία του να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές λόγω μη άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων, με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο νέος επενδυτής (κ. Γ. Γκάτζαρος) και οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα
συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση στην περίπτωση που θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές,
σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13
του Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας τα υπό άντληση κεφάλαια θα αξιοποιηθούν:
9

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
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9

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
9

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

9

ως Κεφάλαιο Κίνησης (5,84 εκατ. ευρώ)

Η Διοίκηση του Εταιρείας δηλώνει ότι, εκτός του ανωτέρω, ουδεμία άλλη σημαντική μεταβολή έχει
επέλθει στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές
υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμά του από την ημερομηνία σύνταξης της ενοποιημένης
λογιστικής κατάστασης που έληξε την 31.12.2007 έως την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
4.1.4

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις.

Στο σύνηθες πλαίσιο δραστηριοτήτων της, η Εκδότρια παρέχει υπέρ θυγατρικών της εγγυήσεις,
από τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις, στην περίπτωση που η θυγατρική της βρεθεί
σε αδυναμία να καλύψει τις υποχρεώσεις της προς τρίτα μέρη.
4.1.5

Συμφέροντα των Φυσικών & Νομικών Προσώπων που Συμμετέχουν στην Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των φυσικών και νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.
4.1.6

Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων.

Για την Εταιρεία και για ορισμένες θυγατρικές της που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της PLIAS στη χρήση 2007, λόγω σημαντικής μείωσης των ιδίων
κεφαλαίων τους, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Με
βάση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου
47 του Κ.Ν. 2190/1920 σε εταιρικό επίπεδο και του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 σε
ενοποιημένο επίπεδο (βλ. και κεφάλαιο 2.1 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Η υλοποίηση
της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 42,42 εκατ. ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2008 θα εξαλείψει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
4.1.7

Όροι Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με έκθεσή του προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνήλθε
την 05.08.2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους, μεταξύ άλλων,
και τα ακόλουθα:

Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι
ακόλουθες:
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1. Αύξηση της παραγωγικότητας των ιδιόκτητων υπερσύγχρονων βιομηχανικών μονάδων και
συνεχής έλεγχος κόστους.
2. Περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας των θυγατρικών εταιριών, μέσα από τη
δημιουργία καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
3. Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο
εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
4. Η επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας μέσω της μείωσης του δανεισμού και της αύξησης
παραγωγικότητας μέσω του επενδυτικού της σχεδίου.
Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

84.474.416

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε
αναλογία 1,569262106529 προς 1
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

132.562.500
217.036.916

Ονομαστική Αξία Μετοχής

€ 0,32

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

€ 0,32

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

€ 42.420.000

Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, δε θα λάβουν μέρισμα από τα αποτελέσματα της χρήσης 2007, καθώς ήταν ζημιογόνα.

4.1.8

Προορισμός νέων κεφαλαίων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των κεφαλαίων που θα
αντληθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την αφαίρεση
των εκτιμώμενων εξόδων της Έκδοσης ύψους 580.000 ευρώ περίπου:

α/α
Α)
Β)

Γ)

Tρόπος Διάθεσης
Υπό Άντληση
Κεφαλαίων
(σε ευρώ)

2008

Επενδυτικό πρόγραμμα

5.000.000

Εξαγορά μειοψηφικού
πακέτου (49%)
μετοχών της Gageo
A.B.E.E.
Aποπληρωμή δανείων
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2009

2.000.000

Σύνολο

%

7.000.000

16,73%

4.000.000

4.000.000

9,56%

25.000.000

25.000.000

59,75%
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Δ)

Κεφάλαιο κίνησης

5.840.000
39.840.000

2.000.000

5.840.000

13,96%

41.840.000

100%

Α) Το Επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας έχει ως σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής και
συγκεκριμένα την ιδία παραγωγή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας και την αύξηση της
παραγωγικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή μέρους των πλαστικών και ετικετών που
χρησιμοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου. Αναλυτικές πληροφορίες για το επενδυτικό πρόγραμμα της
Εταιρείας παρατίθενται στην παράγραφο 3.5.2.4.
Β) H έκθεση αποτίμησης της εξαγοραζόμενης εταιρείας Gageo A.B.E.E. ανατέθηκε στην KPMG
Kyriakou Advisors A.E. Η αποτίμηση δινεργήθηκε για τους σκοπούς του Άρθρου 289 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, συγχώνευσης, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας», Η
έκθεση αποτίμησης διενεργήθηκε με σκοπό την εκτίμηση της εύλογης και δίκαιης αξίας του 100%
της εταιρείας Gageo A.B.E.E. με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2006. Διενεργήθηκε
σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και μεθοδολογίες που ακολουθούνται διεθνώς και το
τελικό αποτέλεσμα προέκυψε αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε
μεθοδολογίας.
Για την αποτίμηση της Gageo A.B.E.E. χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες αποτίμησης:
• Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows)
• Δείκτες Συγκρίσιμων Συναλλαγών (Comparable Transaction Multiples)
Για τον προσδιορισμό της εύλογης αγοραίας αξίας χρησιμοποιήθηκε ως κύρια μεθοδολογία η
Προεξόφληση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής βασίστηκε
στις προβλέψεις για τα κύρια οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρονική περίοδο 2007-2011.
Οι προβλέψεις αυτές καθώς επίσης και οι υιοθετημένες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για την
διαμόρφωση των προβλέψεων εξετάσθηκαν εκτενώς ως προς την λογικότητα τους και
διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας σε βασικές παραμέτρους του χρηματοοικονομικού μοντέλου.
Προκειμένου να επαληθευτεί το εύρος που προέκυψε από την μεθοδολογία της Προεξόφλησης
των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία των Δεικτών Συγκρίσιμων
Συναλλαγών.
Αναλυτικά:
Μέθοδος

Βαρύτητα

Εύρος εύλογης αξίας
Ελάχιστο

Μέγιστο

Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών
Ροών

80%

7.345

9.444

Δείκτες Συγκρίσιμων Συναλλαγών

20%

7.266

7.266

7.329

9.008

Εύρος εύλογης αγοραίας αξίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των κατάλληλων μεθοδολογιών αποτίμησης που
εφαρμόσθηκαν καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας που φέρει η κάθε μεθοδολογία το τελικό
εύρος της εύλογης και δίκαιης αξίας της Gageo A.B.E.E. κυμαίνεται από Ευρώ 7.329.000 έως Ευρώ
9.008.000.

Γ) Η αποπληρωμή των δανείων σύμφωνα με το μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ
των πιστώτριων τραπεζών και της Εταιρείας και των θυγατρικών της, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1.5, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
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EUROBANK

9.591.256

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

9.048.991

ΑLPHA BANK

500.000

HSBC

2.754.056

ΚΥΠΡΟΥ

2.083.223

ΓΕΝΙΚΗ

1.022.475
25.000.000

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, η Συνέλευση αποφάσισε η Εταιρεία να προβεί
πρώτα στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στο παραπάνω επενδυτικό σχέδιο που θα υπαχθεί
στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 και εν συνεχεία και κατά προτεραιότητα να προβεί στην εξαγορά
του μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Gageo A.B.E.E, εν συνεχεία δε
στην αποπληρωμή δανείων της Εταιρείας και λοιπών εταιρειών του Ομίλου και τέλος στην
εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης.
Δ) Κεφάλαιο κίνησης. Ποσό 5.840.000 ευρώ θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης εντός του επόμενου
12μήνου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει ανά εξάμηνο, τη Διοίκηση του
Χρηματιστηριίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις αποφάσεις
33/24.11.2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 17/336/21.04.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη
διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της
Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση του προορισμού
των κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τη νομοθεσία
περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν.3016/17.05.2002), όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Δ.Σ. του Χ.Α., σύμφωνα με την απόφαση
5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

4.2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου, εκπεφρασμένες σε
Ευρώ, διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και
του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής της Εταιρείας είναι
GRS065001026.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι τα Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος της μιας (1) άυλης κοινής
ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής.
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4.2.1

Δικαιώματα Μετόχων.

Γενικά.
Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από τον Κ.Ν. 2190/1920 (εφεξής «ο Νόμος») και το Καταστατικό της, το οποίο δεν περιέχει
διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο νόμος. Η εγγραφή ενός προσώπου
ως μετόχου στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής «Ε.Χ.Α.Ε.») σύμφωνα με το
άρθρο 43 του Ν.2396/96 συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας
και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το Καταστατικό της
Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Όλες οι μετοχές που έχει
εκδώσει μέχρι σήμερα η Εταιρεία είναι εισηγμένες στην κατηγορία υπό επιτήρηση του Χ.Α. και είναι
ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ύψος της ονομαστικής αξίας των μετόχων που κατέχουν.
Οι μέτοχοι μετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας ανάλογα και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε
μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Συγκύριοι κοινών μετοχών, για να έχουν δικαίωμα
ψήφου, πρέπει να υποδείξουν εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα
τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτού αναστέλλεται η άσκηση
των δικαιωμάτων τους.
Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν
να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των
βιβλίων της Εταιρείας ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά
οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα
της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Κάθε
διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου,
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον
ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετάσχει ο μέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε., όπως
εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Έκδοση Νέων Μετοχών και Δικαίωμα Προτίμησης Παλαιών μετόχων.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση αύξησης με
εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές) παρέχεται δικαίωμα
προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της
έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, εντός της
προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού.
Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

Δικαιώματα μειοψηφίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας μέτοχοι που
εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν μεταξύ άλλων το δικαίωμα:
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•

Να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός σαράντα πέντε
(45) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν το αντικείμενο της
ημερήσιας διάταξης.

•

Να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Δ.Σ. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

•

Να ζητήσουν την αναβολή λήψης απόφασης από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση
για μία φορά και να οριστεί νέα Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία αναβολής.

•

Να ζητήσουν από το Δ.Σ., πέντε (5) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, να
ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα μέλη του
Δ.Σ. ή στα διευθυντικά στελέχη καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά.

•

Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισμό ενός ή
περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν.
2190/20.

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας (άρθρο 27 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920).

Δικαίωμα Μερίσματος.
Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο
του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών της αφαιρουμένων των εταιρικών
βαρών, του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου. Η μη διανομή μερίσματος
επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρείας, μέσα σε δύο (2) μήνες από
την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο,
κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται
δια του Τύπου. Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν δικαιούνται τόκου.
Τα μερίσματα, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο
εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Προτάσεις εξαγοράς – Δικαίωμα προαίρεσης.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών ούτε δεσμευτικές
προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των
μετοχών της Εταιρείας, πέραν των κανόνων που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση.
Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για το κεφάλαιο για δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.19.1.1.
4.2.2

Φορολογία Μερισμάτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εταιρείες βαρύνονται με συντελεστή φόρου 32% για το
2005, 29% για το 2006 και 25% για το 2007 επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από
οποιαδήποτε διανομή.
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Έτσι, τα μερίσματα που διανέμονται προέρχονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό
πρόσωπο κέρδη και, επομένως, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού
των μερισμάτων που εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του
Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από τα κέρδη που πραγματοποιούν σε κάθε
χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που
αντιστοιχεί στη μητρική εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί
προμέρισμα) και, συνεπώς, περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρείας της επόμενης χρήσης. Τα
μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρείας που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα
διανεμόμενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν, καταβάλλονται
στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση.

4.3
4.3.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Αποκοπή Δικαιώματος.

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.08.2008, το δικαίωμα προτίμησης
των παλαιών μετόχων μπορεί να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
έναρξης άσκησης του δικαιώματος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ως ημερομηνία έναρξης
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920 και το
Καταστατικό της Εταιρείας. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα της απόφασης της Γ.Σ. περί αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμα μήνα, με απόφαση
του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920.
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας εντός
του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο,
καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Το σύνολο των νέων μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής
δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας μετά τη λήψη της
σχετικής έγκρισης από το Δ.Σ. του Χ.Α.
Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ.
της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης
δικαιώματος προτίμησης.
Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.
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Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από
το νόμο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Το δικαίωμα
προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής του.
Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων των
Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), που αναλογούν στον καθένα για την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως θα καταβάλουν το
αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της
βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:
α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας),
εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και
β) στα Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε
ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα
καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον
αριθμό του φορολογικού του μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική
Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να
αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., εάν
οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι κατά
την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας
επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ., και γ) τον εξουσιοδοτημένο
χειριστή του λογαριασμού αξιών.
Ταυτόχρονα, θα καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που θα ανοιχθεί για την παρούσα
αύξηση, το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς τη
μεσολάβηση της Εταιρείας.
Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν
είναι διαπραγματεύσιμη.
Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των
εγγραφών, παραγράφονται.
Εάν μετά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπάρξουν αδιάθετα υπόλοιπα, αυτά θα
διατεθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κ.Ν 2190/1920
(άρθρο 13 παρ. 8).
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής τους δύνανται να
υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη
δημοσίευση του συμπληρώματος.
Σχετικά με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανώτερων Διοικητικών
Στελεχών της Εταιρείας και των μελών των Εποπτικών Οργάνων στην παρούσα αύξηση του
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μετοχικού κεφαλαίου βλέπε Κεφ. 3.12.4 «Δηλώσεις Μελών, Διοικητικών, Διαχειριστικών και
Εποπτικών Οργάνων, καθώς και Ανωτέρων Διοικητικών Στελεχών». Αντίστοιχα, οι δηλώσεις των
βασικών μετόχων, σύμφωνα με το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
05.08.2008, αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. 1.5 «Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και
Χρήση των Εσόδων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
13/375/17-03-2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα κλασματικά υπόλοιπα
που τυχόν προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκποιούνται με
επιμέλεια της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά την εκπνοή εξάμηνης προθεσμίας
από την εισαγωγή των μετοχών για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών, σύμφωνα με την
διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, με
χορηγηθεί η άδεια εκποίησης, θα διοριστεί το
διενεργήσει την εκποίηση, θα καθοριστούν τα
ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης. Η
κοινό.

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα
μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα
προς εκποίηση κλασματικά υπόλοιπα και η
Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 99 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των
δικαούχων μετόχων εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της
εκποίησης.
Η διαδικασία εκποίησης και απόδοσης των κλασματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

4.3.2

Προβλεπόμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι το
ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τ

ΓΕΓΟΝΟΣ
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τ+3

Δημοσίευση στο ΗΔΤ του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου

T+3

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

Τ+7

Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το Χ.Α.

T+9

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων
προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή
μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

T+10

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

T+14

Πίστωση από το Κ.Α.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των
δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

T+15

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Α/Α ΕΚΔΟΣΗΣ: 08_20/10/2008

150

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας PLIAS Α.Β.Ε.Ε.

T+25

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

T+30

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

T+35
Τ+37
T+42

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες
και ενδέχεται να μεταβληθεί.

4.4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε € 580 χιλ. και θα καλυφθούν εξολοκλήρου από την
Εταιρεία. Αναλυτικά, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε Ευρώ
Δίκτυο Καταστημάτων Τραπέζης

4.000

Δικαιώματα Εγγραφής - Χ.Α.

46.700

Πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

16.676

Δικαιώματα Κ.Α.Α.

30.000

Ανακοινώσεις
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ
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4.5

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION)

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη μετοχική σύνθεση πριν και μετά την ολοκλήρωση της
παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της
05.08.2008, ημερομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε την απόφαση
για την παρούσα αύξηση. Για τον υπολογισμό της μετοχικής σύνθεσης, όπως αυτή θα διαμορφωθεί
μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθησαν υπόψη οι
ακόλουθες παραδοχές: α) οι δεσμεύσεις των βασικών μετόχων, όπως προκύπτουν από το πρακτικό
της Γ.Σ. 05.08.2008, β) η δέσμευση της βασικής μετόχου THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD
ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση με ποσό €15 εκατ., γ) το μνημόνιο συναντίληψης που
υπογράφηκε μεταξύ των πιστώτριων τραπεζών και των εταιρειών του Ομίλου, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 1.5, δ) στην πρόθεση των μετόχων Tanaka Holding LTD και Αναστάσιος Π.
Λεβέντης όπως δηλώθηκε στην Γενική Συνέλευση της 05.08.2008, ε) την εκδήλωση ενδιαφέροντος
του κ. Γ. Γκάτζαρου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον υπάρξουν
αδιάθετες μετοχές όπως δηλώθηκε στην Γενική Συνέλευση της 05.08.2008 και αναφέρεται στην
παράγραφο 1.5 και ότι όλοι οι λοιποί μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο των μετοχών που τους αναλογούν:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (*)
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ
Γ.Σ. 05.08.2008
Αρ. Μετοχών
&
Δικαιωμάτων
Ψήφου

THRUSH
EAGLE
TANAKA (**)
Α.Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ (**)

%

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ Α.Μ.Κ.
Αρ. Μετοχών &
Δικαιωμάτων
Ψήφου

%

46.735.791 55,33%

93.610.791

43,13%

9.593.460 11,36%

9.593.460

4,42%

12.636.661 14,96%

30.324.161

13,97%

2.725.498

3,23%

6.912.998

3,19%

Γ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ (**)

0

0,00%

12.500.000

5,76%

EUROBANK

0

0,00%

12.313.014

5,67%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0

0,00%

11.635.184

5,36%

HSBC

0

0,00%

3.431.811

1,58%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

0

0,00%

2.595.891

1,20%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0

0,00%

1.274.100

0,59%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

12.783.006 15,13%

32.845.506

15,13%

Σύνολο

84.474.416 100,00% 217.036.916 100,00%

(*) σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007(**) κατά δήλωση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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Σημειώνεται ότι ο νέος επενδυτής (κ. Γ. Γκάτζαρος) και οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα
συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση στην περίπτωση που θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές,
σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13
του Ν. 2190/20.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη μετοχική σύνθεση πριν και μετά την ολοκλήρωση της
παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις παραπάνω
αναφερόμενες παραδοχές και με την υπόθεση οτι οι λοιποί μέτοχοι δεν θα ασκήσουν τα
δικαιώματά τους. Σε αυτήν την περίπτωση το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 36
εκατ. ευρώ.
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (*)
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ
Γ.Σ. 05.08.2008
Αρ. Μετοχών
&
Δικαιωμάτων
Ψήφου

THRUSH
EAGLE

(1)

(1)

TANAKA (**)
Α.Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ (**)

%

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ Α.Μ.Κ.
Αρ. Μετοχών &
Δικαιωμάτων
Ψήφου

%

46.735.791 55,33%

93.610.791

47,52%

9.593.460 11,36%

9.593.460

4,87%

12.636.661 14,96%

30.324.161

15,39%

2.725.498

3,23%

6.912.998

3,51%

0

0,00%

12.500.000

6,35%

EUROBANK

0,00%

12.313.014

6,25%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,00%

11.635.184

5,91%

HSBC

0,00%

3.431.811

1,74%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

0,00%

2.595.891

1,32%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,00%

1.274.100

0,65%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

12.783.006 15,13%

12.783.006

6,49%

Γ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ (**)

Σύνολο

84.474.416 100,00% 196.974.416 100,00%

(1) Οι εταιρείες EAGLE ENTERPRISES A.E. και THRUSH ΙΝVESTMENT HOLDING LTD έχουν
απώτερο μέτοχο το ίδρυμα LAVONOS ANSTALT, που εδρεύει στο Λιχνενστάιν, που ελέγχει, μέσω
των ανωτέρω δύο εταιρειών, ποσοστό 66,68% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
(*) σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
(**) κατά δήλωση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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