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71ο χλµ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙ∆ΟΣ, ΧΑΛΚΙ∆Α

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Τρόπος ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

(σε ευρώ)

Προβλεπόµενη 

Χρήση σύµφωνα µε 

το Ενηµερωτικό 

∆ελτίο 

Προβλεπόµενη χρήση 

µετά την ολοκλήρωση 

της ΑΜΚ (1)

∆ιατεθέντα κεφάλαια 

έως 31/12/2010

∆ιατεθέντα 

κεφάλαια στη 

χρήση 2011

∆ιατεθέντα 

κεφάλαια έως 

30/06/2011

Αδιάθετα 

Κεφάλαια

Χρονοδιάγραµµα

διάθεσης (2)

Επενδυτικό πρόγραµµα 7.000.000 7.000.000 6.078.857 704.233 6.783.090 216.910 έως 31/12/2011

Εξαγορά µειοψηφικού πακέτου (49%) µετοχών της 

Gageo A.B.E.E. 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0

Aποπληρωµή δανείων Οµίλου 25.000.000 24.557.015 24.557.015 0 24.557.015 0

Κεφάλαιο κίνησης 5.840.000 0 0 0 0 0

Σύνολο 41.840.000 35.557.015 34.635.872 704.233 35.340.105 216.910

Σηµειώσεις:

 (1) Η προβλεπόµενη χρήση µετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ διαφέρει από την προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά το ποσό που

 δεν καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που είχαν δηλωθεί στο

 Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Σηµειώνεται ότι, µέχρι την 30/6/2009 οριστικοποιήθηκαν τα έξοδα της αύξησης σε ποσό 502.929 έναντι ποσού 532.892 της 31/12/2008. Με τη διαφορά 

ποσού 29.963€ αυξήθηκε ισόποσα το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων

(2) Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έχει παραταθεί κατά δύο έτη.

Λοιπά στοιχεία:

α. Περίοδος άσκησης δικαιώµατος προτίµησης: 6 Νοεµβρίου έως 20 Νοεµβρίου 2008

β. Μετοχές που εκδόθηκαν: 112.687.325 κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 0,32 έκαστη

γ. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο ΧΑ: 29 ∆εκεµβρίου 2008

δ. Ηµεροµηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 16 ∆εκεµβρίου 2008

Τρόπος ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

(σε ευρώ)

Προβλεπόµενη Χρήση 

σύµφωνα µε το 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο 

Προβλεπόµενη χρήση 

µετά την ολοκλήρωση 

της ΑΜΚ (1)

∆ιατεθέντα 

κεφάλαια έως 

31/12/2010

Αδιάθετα 

Κεφάλαια 

Χρονοδιάγραµµα

διάθεσης (2)

Κεφάλαιο κίνησης 6.619.000 6.450.679 3.152.619 3.298.060 έως 31/12/2012

Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

∆άνεια προς µετόχους 3.068.000 3.068.000 2.540.000 528.000 έως 31/12/2012

∆άνεια προς τρίτους 250.000 250.000 250.000 0

Σύνολο 11.937.000 11.768.679 7.942.619 3.826.060

Σηµειώσεις:

 (1) Η προβλεπόµενη χρήση µετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ διαφέρει από την προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά το ποσό που

 δεν καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά το ποσό που διαφοροποιήθηκαν τα έξοδα ΑΜΚ. Που αρχικά είχαν υπολογιστεί σε 215.000 ευρώ

(2) Η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων έχει παραταθεί κατά 1 έτος

Λοιπά στοιχεία:

α. Περιόδος άσκησης δικαιώµατος προτίµησης: 18/10/2010 - 1/11/2010

β. Μέτοχες που εκδόθηκαν: 38.547.369 κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 0,31 νέες

γ. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο ΧΑ: 18 Νοεµβρίου 2010

δ. Ηµεροµηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 3 Νοεµβρίου 2010

ΧΑΛΚΙ∆Α, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ

Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος Μαίρη Ισκαλατιάν

Α.∆. Σ 563348 Α.∆. Ξ 365174     Α.∆. ΑΙ 132693

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείεας µε καταβολή µετρητών,που 

έγινε µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της, της 5/8/2008 και την υπ' αριθµόν 5061/23.10.2008 απόφαση συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την υπ' αριθµόν 493/11.12.2008, απόφαση συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε το Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 36.059.944,00 Ευρώ µείον έξοδα 502.929 

Ευρώ) καθαρού ποσού 35.557.015 Ευρώ τα οποία σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο  διατέθηκαν µέχρι 30.06.2011 ως ακολούθως:

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείεας µε καταβολή µετρητών,που 

έγινε µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της, της 10/6/2010 και την υπ' αριθµόν 4/565/7.10.2010 απόφαση συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 11.949.684,39 Ευρώ µείον έξοδα 181.005 Ευρώ) καθαρού 

ποσού 11.768.679,39 Ευρώ τα οποία σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο  διατέθηκαν µέχρι 30.06.2011 ως ακολούθως:


