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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

της 14/10/2011 ή των τυχών επαναληπτικών ή µετ’ αναβολής 
αυτών γενικών συνελεύσεων (οι Γενικές Συνελεύσεις) 

 Αριθµός Μετοχών και ∆ικαιωµάτων Ψήφου 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως 
ισχύει, η «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυµη Τεχνική 
Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (η Εταιρία) γνωστοποιεί 
το σύνολο των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται 
κατά την ηµεροµηνία της πρόσκλησης των µετόχων της Εταιρίας 
στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, συµπεριλαµβανόµενων και 
χωριστών συνόλων ανά κατηγορία µετοχών, εφόσον το κεφάλαιο 
της εταιρίας είναι κατανεµηµένο σε περισσότερες κατηγορίες 
µετοχών: 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 36.743.116 
µετοχές, εκ των οποίων 34.176.280 είναι κοινές ονοµαστικές µετά 
ψήφου µετοχές και 2.566.836 είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου 
ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. 

 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1Ο Θέµα: Λήψη απόφασης για την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό τριακοσίων πενήντα έξι 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) που θα 
καλυφθεί αποκλειστικά µε εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα 
πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονοµαστικών µετοχών 
εκδόσεως της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
ΤΡΟΚΟΥ∆Η ELTOP ABEE», χωρίς, ή άλλως µε κατάργηση, του 
δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και την έκδοση 
οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων 
κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας 
σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης και 
αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί µετοχικού κεφαλαίου 
του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 5). 



 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) σύµφωνα µε την κατωτέρω 
έκθεσή του η οποία καταρτίστηκε κατά τα άρθρα 13 παρ. 10 του 
κ.ν. 2190/1920 και 4.1.4.1.4 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών: 

«ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΑ 13 ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 4.1.4.1.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) της ανώνυµης εταιρίας µε την 

επωνυµία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυµη Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 

Εταιρεία» (η Εταιρία), συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.1.4. του Κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και του άρθρου 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 

δεδοµένου ότι οι από 14/10/2011 έκτακτες γενικές συνελεύσεις των µετόχων, κοινών και 

προνοµιούχων (ή οι τυχόν επαναληπτικές ή µετ’ αναβολής αυτών γενικές συνελεύσεις) 

καλούνται να αποφασίσουν σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ 

(€356.466) µε την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών 

του ευρώ (€0,44) εκάστης που θα καλυφθεί αποκλειστικά µε εισφορά σε είδος των εκατόν 

εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονοµαστικών µετοχών (οι Μετοχές) εκδόσεως της 

ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η ELTOP ABEE» (η ELTOP), χωρίς να 

υφίσταται/µε κατάργηση, του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων στην εν λόγω 

αύξηση. 

 Τα πρόσωπα που θα συµµετάσχουν στην αύξηση εισφέροντας τις µετοχές τους είναι 

αποκλειστικά οι µέτοχοι της ELTOP, ήτοι οι κκ. Μιχαήλ Τροκούδης, Σωτήριος Τροκούδης και 

Ευαγγελία Τροκούδη (οι Νέοι Μέτοχοι). 

Η παρούσα Έκθεση, η οποία θα ανακοινωθεί στις ως άνω Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, 

αποστέλλεται στο Χ.Α. για να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του και θα δηµοσιευθεί και στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.xylemboria.gr). 

1.  Η Συναλλαγή: 

 Στις 30 Αυγούστου 2011, η Εταιρία συµφώνησε µε τους Νέους Μετόχους την απόκτηση του 

συνόλου (100%) της συµµετοχής τους στην ELTOP µε αντάλλαγµα 810.150 νέες κοινές 

ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας και την κάλυψη των σχετικών εξόδων ύψους 100.000,00 

ευρώ περίπου. 



 Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης των Μετοχών, η Εταιρία θα κατέχει το σύνολο (100%) 

του µετοχικού κεφαλαίου της ELTOP. 

2.  Αποτίµηση 

 Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και δυνάµει της από 5.9.2011 

απόφασής του, το ∆.Σ. της Εταιρίας αποφάσισε όπως η αποτίµηση της αξίας των Μετοχών 

θα διενεργηθεί από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και ανέθεσε την εργασία αυτή στους κ.κ. 

Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Κωνσταντίνο Σακκή (ΑΜ ΣΟΕΛ 14601) της 

Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Επίσης ζητήθηκε από τους εν λόγω ορκωτούς 

ελεγκτές - λογιστές να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που 

τίθενται από το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920 και τη λοιπή νοµοθεσία. 

 Σε συνέχεια, οι παραπάνω ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές υπέβαλαν την από 20 Σεπτεµβρίου 

2011 Έκθεσή τους, τα συµπεράσµατα της οποίας έχουν ως εξής: 

1.1. ΕΝΤΟΛΗ 

Σε εκτέλεση, της  από 5-9-11 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (πρακτικό υπ΄ αριθ. 

802), της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (∆ιακριτικός Τίτλος: ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  ) µε ΑΡ. 

Μ.Α.Ε. 13709/006/Β/86/0148, που λήφθηκε στα πλαίσια των οριζόµενων στην παράγραφο 

4 του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 , όπως ισχύει σήµερα , οι παρακάτω: 

−         Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ ΣΟΕΛ 16541 της 

Ελεγκτικής Ανώνυµης Εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

−         Σακκής Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ ΣΟΕΛ 14601 της 

Ελεγκτικής Ανώνυµης Εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

που ορισθήκαµε ως µέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων 

Εταιρειών», όπως ισχύει, πραγµατοποιήσαµε αποτίµηση της εισφοράς µετοχών της 

εταιρείας  ¨ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία « ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η ELTOP 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ  » , (∆ιακριτικός Τίτλος: 

ELTOP Α.Β.Ε.Ε. ), µε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36466/003/Β/96/0038,  προς αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας   «  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. »  . 

Επίσης, βεβαιώνουµε ότι :  Για εµάς τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ( Νιφορόπουλο 

Κωνσταντίνο και Σακκή Κωνσταντίνο )  και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ( 

« ΩΡΙΩΝ Α.Ε » ), της οποίας είµαστε µέλη, δεν συντρέχουν κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, που 

θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εµάς, ούτε έχουµε αναλάβει τον τακτικό 

έλεγχο των εταιρειών  « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»  και  « ELTOP Α.Β.Ε.Ε. »,  

κατά την τελευταία τριετία. 

 1.2.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

Σκοπός  της παρούσης εργασίας είναι να προσδιορισθεί η αξία του συνόλου (100%)  των 

µετοχών της εταιρείας  «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η ELTOP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ », (η ELTOP)» , οι οποίες θα εισφερθούν κατόπιν εγκρίσεως 

των αρµοδίων οργάνων, στην εταιρεία « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» µε 



αντάλλαγµα την έκδοση από αυτήν 810.150 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων (0,44) ευρώ εκάστη. 

 Η εξακρίβωση της αξίας εισφοράς αυτής γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 

του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών ». 

 1.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

α)   Καταρχήν αποτιµήθηκε το σύνολο της αξίας των µετοχών της εταιρείας « ΑΦΟΙ 

ΤΡΟΚΟΥ∆Η ELTOP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ » , 

(∆ιακριτικός Τίτλος: ELTOP Α.Β.Ε.Ε. ). 

Για την αποτίµηση αυτή  χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι: 

•         Μέθοδος της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (DCF). 

Η εν λόγω µέθοδος συνίσταται στην αναγωγή του συνόλου των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ελεύθερων ταµειακών ροών της επιχείρησης σε παρούσες τιµές µε προεξοφλητικό επιτόκιο 

που ισούται µε το µέσο σταθµικό όρο του κόστους µετοχικού κεφαλαίου και του κόστους 

δανεισµού, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση της φορολογίας. Η µέθοδος στηρίζεται σε 

εκτιµήσεις αναφορικά µε το ύψος των µελλοντικών κερδών, των µελλοντικών επενδυτικών 

αναγκών και άλλων σηµαντικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας. 

•         Μέθοδος της κεφαλαιοποίησης των µελλοντικών κερδών. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η αξία της επιχείρησης είναι ίση µε την προεξοφληµένη αξία 

των µελλοντικών καθαρών κερδών , πλέον της υπολειµµατικής αξίας της. Η µέθοδος 

στηρίζεται σε εκτιµήσεις αναφορικά µε το ύψος των µελλοντικών κερδών. 

•         Μέθοδος της Καθαρής Θέσης. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης, η αξία µιας επιχείρησης είναι ίση 

µε τα ίδια κεφάλαια της όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό της. Καθαρή Περιουσιακή Θέση 

= Ενεργητικό – Παθητικό = Ίδια Κεφάλαια. Προϋπόθεση της εφαρµογής της µεθόδου αυτής 

είναι ο έλεγχος του ισολογισµού από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και ενδεχόµενα εκτίµηση 

ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού από ειδικό εκτιµητή. Η αποτίµηση κάθε στοιχείου του 

ενεργητικού και του παθητικού προϋποθέτει έλεγχο σε βάθος. Από τον έλεγχο αυτό 

εντοπίζονται τα σηµεία εκείνα που απαιτούν διόρθωση και επανεκτίµηση. 

β)   Έπειτα έγινε στάθµιση των µεθόδων αυτών µε ανάλογους συντελεστές στάθµισης 

(βαρύτητας ) .  

Με βάση την ανωτέρω µεθοδολογία αποτίµησης, η αξία που προκύπτει για την εταιρεία  

« ELTOP Α.Β.Ε.Ε. » συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

( Τα ποσά του κατωτέρω Πίνακα είναι σε ευρώ ) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ     

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 



DCF –ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ 402.851 30% 120.855 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 435.027 20% 87.005 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 578.463 50% 289.231 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ       

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 100% 497.092 

ΑΞΙΑ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ELTOP Α.Ε     497.092 

  

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΤΙΜΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΥΨΗΛΗ 

ΤΙΜΗ 

  472.237 497.092 521.946 

 ‘Έναντι της ανωτέρω αποτιµηθείσας αξίας ποσού 497.092 ( εύρος εκτίµησης 472.237 έως 

521.946 ) ευρώ, του 100% των µετοχών  της εταιρείας « ELTOP Α.Β.Ε.Ε. », το  συµφωνηθέν 

τίµηµα µεταξύ αφενός της ∆ιοίκησης της « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  »    και 

αφετέρου των µετόχων του 100% των µετοχών  της εταιρείας « ELTOP Α.Β.Ε.Ε. », 

είναι  810.150 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  »   ονοµαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων (0,44) ευρώ εκάστη. ( Κατωτέρω 

ακολουθεί η εκτίµηση της αξίας των µετοχών αυτών ) 

 Η εκτίµηση της αξίας του ανταλλάγµατος (αξίας των µετοχών που θα λάβουν οι νέοι 

µέτοχοι), προκύπτει ως εξής : 

α) Χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών 

∆εδοµένου ότι οι µετοχές της Εταιρείας « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  »  είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαµορφώνεται για αυτές τις µετοχές µια αξία . 

 Η τιµή κλεισίµατος των κοινών µετοχών της εταιρείας  κατά την 29/8/2011 ( προηγούµενη 

ηµέρα της ανακοίνωσης της συµφωνίας ) ήταν 0,18 ευρώ ανά µετοχή και άρα η συνολική 

χρηµατιστηριακή αξία των 810.150 µετοχών ήταν ίση µε  145.827,00 ευρώ. 

Ο µέσος όρος της  τιµής κλεισίµατος των κοινών µετοχών της εταιρείας  κατά την περίοδο 

30/8/20011 ( ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η  ανακοίνωση της εν λόγω επιχειρηµατικής 

συµφωνίας – εισφορά σε είδος  ) έως την 28/8/2008 ( τελευταία τριετία ) είχε ως εξής : 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 

Μέσος όρος : Από 30/8/2010 έως 29/8/2011 0,2760 

Μέσος όρος : Από 30/8/2009 έως 29/8/2010 0,5602 

Μέσος όρος : Από 30/8/2008 έως 29/8/2009 0,6800 

    ΣΥΝΟΛΟ 1,5162 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 0,5054 



 Εκτιµούµε ότι η αξία ( 0,51 ευρώ ανά µετοχή ) η οποία προκύπτει από τον υπολογισµό 

βάσει του µέσου όρου της τελευταίας τριετίας είναι πιο ενδεικτική της αξίας των µετοχών σε 

σχέση µε την αξία που προκύπτει από την τιµή της µετοχής της 29/8/2011, αλλά και µε την 

αξία που προκύπτει κατά το χρονικό διάστηµα της οικονοµικής κρίσης, λόγω της µεγάλης 

πτώσης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά το διάστηµα αυτό. 

Σηµειώνεται ότι δεν έγινε αναγωγή ( µείωση ) της αξίας στο νέο αριθµό µετοχών ( µετά την 

έκδοση των 810.150 νέων µετοχών ) , γιατί θεωρούµε ότι θα υπάρξει αντίστοιχη αύξηση 

λόγω της εισφοράς του 100%  των µετοχών  της εταιρείας « ELTOP Α.Β.Ε.Ε. », στην εταιρεία 

« ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  ». 

β) Εσωτερική αξία των µετοχών 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  » , κατά την 

31-12-2010, είχε ως εξής : 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ 31-12-10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.402.836,04 16.166.971,04 

∆ιαφορά υπερ το άρτιο & Ίδιες Μετοχές 5.927.374,18 5.927.374,18 

Αποθεµατικά 8.618.826,07 8.562.157,76 

Κέρδη/Ζηµίες εις νέο -5.731.977,31 -5.450.259,56 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών 

µητρικής 25.217.058,98 25.206.243,42 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.844,77 0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.218.903,75 25.206.243,42 

Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν : 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ 31-12-10 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΚΆΘΕ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

« ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» 36.743.116 25.206.243,42 0,6860 

 Επειδή η εσωτερική λογιστική αξία (0,69 ) της µετοχής της « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  », έχει  διαφορά από το µέσο όρο της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής την 

τελευταία τριετία (0,51 ), εκτιµούµε ότι είναι ορθότερο να ληφθεί υπόψη και η εσωτερική 

λογιστική αξία της µετοχής. Ειδικότερα εκτιµούµε, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο µέσος 

όρος των ανωτέρω δύο αξιών ( χρηµατιστηριακής και λογιστικής ), ως ακολούθως : 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΆΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,6860 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΤΡΙΕΤΙΑ 0,5054 

    ΣΥΝΟΛΟ 1,1914 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,5957 



ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ , ΤΗΣ « 

ELTOP Α.Β.Ε.Ε. » ΌΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ 482.615,69 

  

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΤΙΜΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΥΨΗΛΗ 

ΤΙΜΗ 

  458.485 482.616 506.746 

 1.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 

 Άρα σύµφωνα µε τα ανωτέρω µε την εισφορά του 100% των µετοχών  της εταιρείας 

« ELTOP Α.Β.Ε.Ε.» , θα πρέπει να γίνει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας « 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  »  κατά 810.150 νέες µετοχές , ονοµαστικής αξίας 

0,44 ευρώ εκάστη ήτοι (810.150 µετοχές επί 0,44 ευρώ)  356.466,00 ευρώ και το υπόλοιπο 

ποσό της αξίας   140.625,89 ( αξία εκτίµησης  497.092 ευρώ µείον ονοµαστική αξία 

µετοχών 356.466,00 ευρώ ) , να καταχωρηθεί στο λογαριασµό  «∆ιαφορά από την έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο» . 

Εκτιµούµε, ότι η ανωτέρω τιµή αντικατοπτρίζει την πραγµατική αξία του εισφερόµενου 

στοιχείου , το οποίο αφορά το 100% των µετοχών της εταιρείας « ELTOP Α.Β.Ε.Ε.»,  µε 

βάση τις µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν και τις προβλέψεις και παραδοχές 

που λήφθηκαν υπόψη. 

Επίσης, οι µέθοδοι οι οποίες εφαρµόσθηκαν για να καταλήξουµε στο συµπέρασµά µας 

κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση, ενώ κατά την εφαρµογή των εν 

λόγω µεθόδων δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσχέρειες ή δυσκολίες.» 

 3. Συµπεράσµατα - Εισήγηση 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ∆.Σ. θεωρεί ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι 

συµφέρουσα για την Εταιρία και τους µετόχους της και εισηγείται την έγκριση της εν λόγω 

συναλλαγής και τη λήψη της σχετικής απόφασης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

µε εισφορά σε είδος. 

 Περαιτέρω το ∆.Σ. εισηγείται όπως στην προτεινόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

δεν υφίσταται, ή άλλως καταργηθεί, το δικαίωµα προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων 

καθόσον πρόκειται για εισφορά σε είδος όπου εκ της φύσεώς της µόνο οι Νέοι Μέτοχοι 

µπορούν να συµµετάσχουν. Περαιτέρω, και δεδοµένου του συµφέροντος της συναλλαγής 

για την Εταιρία και τους µετόχους της, το ∆.Σ. θεωρεί ότι η µη ύπαρξη δικαιώµατος 

προτίµησης για τους υφιστάµενους µετόχους είναι εύλογη και δικαιολογηµένη. 

  

Ελευσίνα, 21/9/2011 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο» 

   



Γίνεται µνεία ότι η απόφαση για το θέµα της παρούσας συνέλευσης θα πρέπει να ληφθεί µε 

ποσοστό απαρτίας του σχετικού κεφαλαίου: δύο τρίτων (2/3) κατά την ορισθείσα 

ηµεροµηνία συνεδρίασης, ένα δεύτερο (1/2) κατά την Α΄ Επαναληπτική και ένα πέµπτο 

(1/5) κατά την Β΄ Επαναληπτική και πλειοψηφίας 2/3 του εκπροσωπούµενου σε κάθε 

συνέλευση κεφαλαίου. 

 Τέλος, η Εταιρεία θα δηµοσιεύσει την προτεινόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

τροποποίηση του καταστατικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3556/2007 

 [Το κατωτέρω θέµα τίθεται προς έγκριση µόνο στη Γενική Συνέλευση των κοινών 

µετόχων] 

 Θέµα 2ο: Έγκριση συµβάσεων κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα πλαίσια διερεύνησης διαφόρων εναλλακτικών εξεύρεσης 

ρευστότητας εξετάζει και την έκδοση κοινού µη εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου του 

ν. 3156/2003 (Ο∆) ύψους µέχρι 1.850.000,00 ευρώ. Το εν λόγω Ο∆ θα καλυφθεί µε ποσά 

από εγκεκριµένα και µη καταβληθέντα µερίσµατα παρελθουσών χρήσεων, εφόσον οι 

δικαιούχοι µέτοχοι συναινέσουν. 

 Το Ο∆ θα έχει τους ακόλουθους βασικούς όρους: 

∆ιάρκεια: 5 έτη 

Επιτόκιο: Euribor τριµήνου +2%, µε δικαίωµα της Εταιρίας, ως εκδότριας, να προπληρώσει 

οποιοδήποτε µέρος του δανείου χωρίς ποινή. 

 ∆εδοµένου ότι µεταξύ των µετόχων που δεν έχουν εισπράξει µερίσµατα παρελθουσών 

χρήσεων περιλαµβάνονται πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 

2190/1920, ζητείται η έγκριση του Ο∆ από τη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων κατ’ 

άρθρο 23α . 

 


