ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 27948/06/Β/92/11 - Γ.Ε.ΜΗ.: 057659404000
Έδρα : Αντώνη Τρίτση 21 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 30 IOYNIOY 2017
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων
Οικονομικών Εγκαταστάσεων
Νόμιμος ελεγκτής:

www.euroconsultants.gr

Παπάζης Τ. Δημήτριος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22381

Ελεγκτική εταιρεία:

KSi Greece Ι.Κ.Ε. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Με σύμφωνη Γνώμη – Θέμα Έμφασης

29 Σεπτεμβρίου 2017

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
3.954.600,97
4.024.556,62
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
577.524,47
576.436,88
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
347.362,38
497.437,27
Αποθέματα
38.850,40
38.850,40
Απαιτήσεις από πελάτες
3.256.474,61
3.124.259,30
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
997.058,13
974.272,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
9.171.870,96
9.235.813,31

30.06.2017

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2016

3.852.315,41
15.245,49
785.857,71
2.454.000,67
271.708,76
7.379.128,04

3.908.257,37
13.105,73
956.400,04
2.194.799,57
316.303,72
7.388.866,43

2.586.967,50
(2.514.397,78)
72.569,72
72.569,72

5.173.935,00
(4.798.003,30)
375.931,70
375.931,70

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-30.06.2017
01.01-30.06.2016
1.868.523,35
1.025.237,34
309.116,56
(401.909,31)
(14.273,29)
(1.088.033,00)
(287.921,39)
(1.217.301,22)
(294.455,49)
(1.081.199,14)
(296.898,43)
(973.792,23)
2.442,94
(107.406,91)

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

2.428,18
(292.027,31)
(294.574,98)
2.547,67

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρoυς ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

(317.875,98)
(317.875,98)
-

(933.202,11)
(933.202,11)
-

(0,0344)

(0,1219)

(0,0369)

(0,1168)

59.082,24

(984.643,75)

8.666,09

(773.623,62)

Σημ: Δεν υπάρχουν διακοπτόμενες εκμεταλεύσεις

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

2.586.967,50
(2.442.108,56)
144.858,94
511.834,47
656.693,41

5.173.935,00
(4.749.015,08)
424.919,92
509.286,80
934.206,72

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

2.469.572,40

2.043.016,48

2.180.596,84

1.828.234,14

712.714,87

720.757,87

720.111,27

727.015,41

Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.182.852,05
4.150.038,23

1.450.381,22
4.087.451,02

1.136.389,57
3.269.460,64

1.254.142,27
3.203.542,91

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

8.515.177,55

8.301.606,59

7.306.558,32

7.012.934,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Μεταβολές σύνθεσης ομίλου
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Επηρεασμός υπολοίπου κερδών από κεφαλαιοποίηση κερδών & έξοδα αύξησης
κεφαλαίου

7.388.866,43

Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016
αντίστοιχα)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

9.171.870,96

9.235.813,31

7.379.128,04

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

(10.257,13)
(1.091.456,27)
(984.049,36)
(107.406,91)

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-30.06.2017
01.01-30.06.2016
1.001.774,63
421.575,85
118.954,27
(355.106,29)
(47.598,27)
(831.935,35)
(320.323,91)
(1.046.508,07)
(317.875,98)
(933.202,11)
(317.875,98)
(933.202,11)
-

30.06.2016

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017

30.06.2016

934.206,72

3.300.001,95

375.931,70

2.581.558,76

(292.027,31)
-

(1.091.456,27)
(14.414,04)
729.657,50

(317.875,98)
-

(933.202,11)
729.657,50
(9.523,82)

-

(9.523,82)

-

14.514,00

-

14.514,00

-

656.693,41

2.914.265,32

72.569,72

2.368.490,33

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Το θέμα έμφασης της έκθεσης επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, παραπέμπει στη σημείωση 2.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, όπου αναφέρονται οι ενέργειες που έχει αναλάβει η Εταιρεία και ο Όμιλος αναφορικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα ζημιογόνα

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

αποτελέσματα της περιόδου και των προηγούμενων χρήσεων και της αντιμετώπισης του γεγονότος ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Πολλές από τις ενέργειες αυτές ήδη έχουν αναληφθεί με

ΟΜΙΛΟΣ
01.01.2017-

σημαντικότερη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αναφέρεται στη σημείωση 22 (κατόπιν αποφάσεως της τελευταίας ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρ 48 του ΚΝ 2190/2910 που είχαν εφαρμογή κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης)
μέρος της οποίας έχει ήδη καλυφθεί από μετόχους και η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα. Ενδεχόμενη απόκλιση από την εφαρμογή των ενεργειών που
περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 2.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κυρίως λόγω του μη ευνοϊκού εξωτερικού οικονομικού
περιβάλλοντος μπορεί να παρατείνει τα προβλήματα αυτά και να απαιτήσει περαιτέρω ενέργειες.
2.

Η μητρική Εταιρία έχει ανέλεγκτες φορολογικά τις χρήσεις 2010 έως 2012. Αναφορικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις των θυγατρικών δεν υπήρχε καμία μεταβολή σε
σχέση με την 31/12/2016. Βλέπε αναλυτικά σημείωση 13 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016.

3.

Δεν υπάρχει μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, σε σχέση με την 31/12/2016.

4.

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, δεν έχουν προκύψει ουσιώδη γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την περιουσιακή
διάρθρωση ή την πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, όπως είναι διαμορφωμένη την 30/06/2017.

5.

Δεν υπήρξε αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.

6.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

7.

Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις, υφίστανται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου και της
Εταιρείας και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική τους κατάσταση. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη σημείωση 34 της
Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.

8.

Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 1.230.000 € για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

9.

Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί είναι: α) για ανέλεγκτες χρήσεις 124.103,43 € για την Εταιρεία και 189.643,80 € για τον Όμιλο, β) για λοιπές
προβλέψεις:

Προβλέψεις για:
Επισφαλείς απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζομένους
Καταπτώσεις εγγυήσεων
Απομείωση συμμετοχών
Σύνολο:

ΕΤΑΙΡΙΑ
505.598,59
97.450,00
150.902,40
2.646.116,86
3.400.067,85

ΟΜΙΛΟΣ
710.333,93
146.503,97
487.294,05
1.344.131,95

10. Στον Όμιλο, στην τρέχουσα περίοδο, καταχωρήθηκαν “λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους” ποσού 2.428,18 € τα οποία προέρχονται α) από «Συμμετοχή στα
λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών» ποσού 2.214,45 € και β) από «Κέρδη από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων εξωτερικού» ποσού 213,73 €.
11. Την 30/06/2017 η Συγγενής εταιρεία «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ» κατείχε 94.270 μετοχές της Εταιρείας με αξία κτήσης 253.586,30 € και τρέχουσας
αξίας 48.549,05 €. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 22 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
12. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού της Εταιρείας την 30/06/2017 ανερχόταν σε 29 άτομα και του Ομίλου σε 66. O αριθμός του μόνιμου προσωπικού της Εταιρείας
την 30/06/2016 ανερχόταν σε 28 άτομα και του Ομίλου σε 60.
13. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
η) Παροχή δικαιώματων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Όμιλος
28.810,99
0,00
34.567,11
15.682,70

Εταιρία
62.358,24
79.698,54
329.456,60
97.767,61

112.849,50

64.849,50

57.267,86

949,00

520.524,60
10.864,76

493.181,55
10.864,76

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών
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) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Απόκτηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από πώληση συγγενούς / ποσοστού σε θυγατρική
Κατάπτωση εγγύησης υπέρ θυγατρικής
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

01.01.2016-

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01.2017-

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

(287.921,39)
-

(1.217.301,22)
-

(320.323,91)
-

(1.046.508,07)
-

85.455,07
39.373,38
14.514,00
126.135,96
136.487,93

115.911,20
227.393,92
(22.324,87)
139.809,14

68.363,90
25.193,28
14.514,00
145.018,14
116.475,64

70.833,68
224.966,97
90.769,37
112.019,40

(126.742,15)
359.640,06

662.571,56
(454.217,65)

(237.596,56)
405.537,72

408.929,19
(328.483,63)

(87.276,70)
(9.753,52)
249.912,64

(110.375,62)
(8.651,75)
(667.185,29)

(72.907,02)
144.275,19

(82.813,32)
(550.286,41)

(16.587,03)
403,22

(8.750,00)
(13.969,57)
-

(7.000,00)
(14.561,72)
403,22

(16.750,00)
(1.876,47)
-

-

(34.995,06)

-

(34.995,06)

224,60
5.066,16
(10.893,05)

9.000,00
2.329,04
7.001,00
(39.384,59)

5.066,16
(16.092,34)

9.000,00
2,78
7.001,00
(11.481,60)
(49.099,35)

(179.098,83)
(179.098,83)

720.133,68
251.743,00
(200.929,26)
770.947,42

(148.151,93)
(148.151,93)

720.133,68
250.000,00
(150.795,57)
819.338,11

59.920,76

64.377,54

(19.969,08)

219.952,35

367.216,28
427.137,04

648.478,31
712.855,85

23.548,45
3.579,37

60.822,17
280.774,52

14. Οι εταιρείες του Ομίλου, τα ποσοστά με τα οποία η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στις σημειώσεις 15 και 16 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
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15. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 22/06/2016, αποφάσισε την Τροποποίηση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan)
της εταιρίας το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/06/2015, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το
προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 42ε του κ.ν.2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/20 για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών.

Περισσότερες

πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 22 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΙΣ Σ. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ

16. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 22/06/2016, ενέκρινε την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του
ν.2190/1920 και την Απόφαση 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την ελεύθερη και χωρίς χρονικό όριο
διακράτηση τους και την μελλοντική ανταλλαγή τους με μετοχές άλλης ή άλλων εταιριών, στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της.

Περισσότερες

πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 22 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
17. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, της 19/06/2017, αποφάσισε: α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.586.967,50€, με
ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), δηλαδή από τα εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε
τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30). Μετά την ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 2.586.967,50€
ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 8.623.225 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης. Περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 22 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
18. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19/06/2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 862.322,40€ με την καταβολή μετρητών

Α.Δ.Τ. ΑΚ 880014/12

Α.Δ.Τ. ΑH 177920/08
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

και την έκδοση νέων κοινών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Συγκεκριμένα αποφασίζει να πραγματοποιηθεί αύξηση με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ εκάστη, σε τιμή
διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 18.6.2018,

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του

κ.ν.2190/1920. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή έκδοσης
δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση
22 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
19. Τον Απρίλιο του 2017 η Μητρική εταιρία πώλησε (15.000 εκ του συνόλου των 24.950 κοινών ονομαστικών μετοχών) που κατείχε στη συγγενή εταιρεία «Ι4G Α.Ε.» με
αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να μειωθεί από 49,9% σε 19,9%. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σημείωση 16 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής
Έκθεσης.

01.01.2016-

30.06.2017
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