
ΕΚΘΕΣΗ 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ι. 
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29 Ιουνίου 2010, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του 
Κανονισµού του Χ.Α. για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε καταβολή 
µετρητών. 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία») κατά τη συνεδρίαση της 3 Ιουνίου 2010, 
αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας 
που έχει συγκληθεί για την 29 Ιουνίου 2010, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας µε καταβολή µετρητών ύψους µέχρι 10.000.000 Ευρώ, µε την έκδοση νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. 
 
Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως η 
τελευταία παράσχει εξουσιοδότηση σε αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 
2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών εντός χρονικού 
διαστήµατος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. 
 
Στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 
4.1.4.1.2. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των µετόχων ή 
οποιαδήποτε επαναληπτική ή µετ’ αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
προκειµένου να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα µε την πρόσκληση για τη 
σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δηµοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας www.klmate.gr. 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ 
Σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, από την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, που έγινε µε βάση την 
απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 11 Σεπτεµβρίου 2003 και την από 2 
Φεβρουαρίου 2004 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια, από δηµόσια εγγραφή 
που πραγµατοποιήθηκε από 21 έως 23 Ιανουαρίου 2004 καθαρού ποσού 11.176.336 € 
(συνολικά € 11.688.180 µείον έξοδα €  511.844). Ο αριθµός νέων κοινών ανωνύµων µετοχών 
που εκδόθηκαν ήταν 1.375.080. Η καταβολή της αύξησης του µετοχικού πιστοποιήθηκε κατά 
τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2004. Η διαπραγµάτευση 
των νέων µετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2004. Ο προορισµός των 
αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του 
2003 καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007 είχαν ως 
εξής (σε Ευρώ): 
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Σύνολο

Αποπληρωµή ∆ανεισµού 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 0
Κατασκευή συγκροτήµατος κατοικιών 

στα Μεσόγεια Αττικής 0 0 0
Αγορά οικοπέδου  700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κόστος κατασκευής των τεσσάρων 

κτιρίων 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κόστος διαµόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Έξοδα µελετών και φόροι 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κατασκευή Αποθηκευτικών Χώρων στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας 0 0 0
Αγορά οικοπέδου  500.000 500.000 500.000 500.000 277.682 0 277.682 277.682 0 277.682 0 277.682 0 0 0 277.682 277.682 0 0 0 277.682 277.682 0 0 277.682 0
Ανέγερση Αποθηκευτικών χώρων 700.000 1.026.336 1.726.336 700.000 1.896.336 2.596.336 2.818.654 2.818.654 2.818.654 2.818.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κεφάλαιο κίνησης 1.830.000 1.830.000 1.830.000 1.830.000 1.830.000 1.830.000 0 1.830.000 0 0 0 1.830.000 0 1.830.000 0 0 0 1.830.000 1.830.000 0 0 1.830.000 0
∆ηµιουργία Καταστηµάτων εµπορικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα & στο 
Εξωτερικό 0 0 500.000 1.000.000 1.318.654 2.818.654 500.000 1.000.000 0 1.500.000 500.000 1.000.000 0 1.500.000 0
Μέρος του τιµήµατος της Εξαγοράς της 

εταιρείας Compton House Hellas η 
οποια διαθέτει το αποκλειστικό 

δικαίωµα των προιόντων της εταιρείας 

Early Learning Center 1.318.654 1.318.654 0 1.318.654 1.318.654 0

Σύνολο 6.250.000 1.900.000 3.026.336 11.176.336 6.250.000 3.030.000 1.896.336 11.176.336 6.250.000 2.107.682 2.818.654 11.176.336 6.250.000 2.107.682 2.818.654 11.176.336 6.250.000 2.107.682 500.000 1.000.000 1.318.654 11.176.336 6.250.000 2.107.682 500.000 1.000.000 1.318.654 11.176.336 8.357.682 0 500.000 1.000.000 1.318.654 11.176.336 0

(Α) Με την από 15/11/2004 απόφαση του ∆Σ της εταιρείας 

Λόγω του αρνητικού κλίµατος  που επικρατεί γενικότερα στην αγορά του real estate και συγκεκριµένα της απρόσµενης αλλά δεδοµένης στασιµότητας στην αγορά της αστικής κατοικίας,  της µέχρι πρότινος πολλά υποσχόµενης περιοχής της Ανατολικής Αττικής και ως εκ τούτου και  των Σπάτων, η εταιρεία αποφάσισε να µην προχωρήσει στην επένδυση για αγορά οικοπέδου και κατασκευή  συγκροτήµατος κατοικιών στα Σπάτα, δεδοµένου ότι είναι απολύτως 

βέβαιον πλέον ότι η  εν λόγω προβλεφθείσα  επένδυση όχι µόνο δεν θα είχε τα αναµενόµενα οφέλη αλλά πιθανόν να οδηγούσε επί µακρό χρονικό διάστηµα σε ακινητοποίηση των δεσµευθέντων κεφαλαίων της  εταιρείας. 

Για το λόγο αυτό η εταιρεία αποφάσισε να διαθέσει  το ποσό  των δύο εκατοµµυρίων επτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) ευρώ  που αφορά την παραπάνω επένδυση ως εξής:

α) ποσό οκτακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (870.000) ευρώ για να αποπληρώσει µέρος της κατασκευής αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας. (Σύµφωνα µε τον προηγούµενο πίνακα  αντληθέντων κεφαλαίων η εν λόγω επένδυση ανερχόταν σε 1,73 εκατ. Ευρώ ήτοι 66,5% επί του συνολικού κόστους κατασκευής , ενώ το ποσό των 870.000 αποτελεί το υπολοιπόµενο κόστος κατασκευής ήτοι το 33.5%). Η υλοποίηση της αποπληρωµής  

 αφορά το β εξάµηνο του 2005.

 Η αλλαγή αυτή στο επενδυτικό σχέδιο θα ενισχύσει την ρευστότητα της εταιρείας για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου έργου και θα την καταστήσει ικανή να διαπραγµατευτεί µε καλύτερους όρους τις τιµές αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών από τους προµηθευτές – υπεργολάβους και να εκτελέσει το έργο µέσα στα αναµενόµενα χρονικά περιθώρια. 

β) ποσό ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.830.000)  ευρώ σαν κεφάλαιο κίνησης, µε σκοπό την µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους, που θα έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα την βελτίωση  των αποτελεσµάτων της εταιρείας και την συνακόλουθη  περαιτέρω αύξηση των κερδών της. Η υλοποίηση του σκοπού αυτού  αφορά το β εξάµηνο του 2004.

Επίσης υπάρχει απόκλιση στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αναφορικά µε :

α) την αγορά όµορου οικοπέδου περίπου 4 στρεµ.στα Οινόφυτα Βοιωτίας ποσού διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακόσιων δεκα οχτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (222.318,15)

     και οφείλεται σε διαπραγµατεύσεις που διενεργούνται στα πλαίσια καλύτερης τιµής αγοράς. Η συγκεκριµένη επένδυση θα ολοκλήρωθεί το α εξάµηνο του 2005.

β) την ανέγερση των αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας .

    Το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000) που αφορούσε το β εξάµηνο του 2004 καθώς και το  ποσό του ενός εκατοµµυρίου οχτακοσίων ενενήντα έξι χιλάδων τριακοσίων τριάντα  έξι (1.896.336)ευρώ που αφορούσε το α εξάµηνο του 2005 µετατίθονται στο β εξάµηνο του 2005 λόγω της προαναφερόµενης καθυστέρησης του επιπρόσθετου οικοπέδου.

(Β) Με την από 30/6/2005 απόφαση του ∆Σ της εταιρείας 

Το  ποσό Ευρώ 222.318,15 που προοριζόταν για αγορά οικοπέδου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, λόγω της αρνητικής κατάληξης των διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη της πιο συµφέρουσας τιµής αγοράς για την εταιρεία, προορίζεται µετά από εισήγηση του ∆.Σ. για την  ανέγερση αποθηκευτικών χώρων µε υποδοµή logistics που θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του β’ εξαµήνου του έτους 2005 επί του ήδη υπάρχοντος ιδιόκτητου οικοπέδου της εταιρείας 

στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κατά αποτέλεσµα το αρχικό κεφάλαιο ποσού Ευρώ 2.596.336,00 το οποίο προοριζόταν για την ανέγερση αποθηκευτικών χώρων θα αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ 222.318,15, θα ανέλθει συνεπώς στο ποσό των Ευρώ 2.818.654,15.

(Γ) Με την από 29/12/2005 απόφαση του ∆Σ της εταιρείας 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης για την ανέγερση αποθηκευτικών χώρων µε υποδοµή logistics στα Οινόφυτα Βοιωτίας ποσού 2.818.654 παρατείνεται στο β εξάµηνο του 2006 λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των τεχνικών µελετών και υποβολής για έκδοση οικοδοµικών αδειών .

(∆) Με την από 30/05/2006 απόφαση του ∆Σ της εταιρείας 

Η µέχρι σήµερα εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας κυρίως µέσω της ανάπτυξης δικτύου εµπορικών καταστηµάτων όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε λοιπές Βαλκανικές και γειτονικές χώρες, η οποία έχει αναπτυχθεί µε γοργούς ρυθµούς, έχει αποδειχθεί επικερδής και πλέον αποδοτική για την Εταιρεία, καθιστώντας κατά συνέπεια προτιµητέα την ανάπτυξη του δικτύου αυτού µε νέα καταστήµατα, τόσο στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

αλλά και σε νέες αγορές. Μετά τα ανωτέρω, το ∆οιηκητικό Συµβούλιο οµοφώνως και παµψηφεί  αποφασίζει την διαφοροποίηση της χρήσης τµήµατος ποσού  Ευρώ 2.818.654 εκ των ως άνω κεφαλαίων που αντλήθηκαν µετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 11/9/03, ούτως ώστε  το ποσό αυτό να προορισθεί και να τοποθετηθεί για την δηµιουργία καταστηµάτων 

εµπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αντί της ανέγερσης αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ως εξής:

(α) ποσό πεντακοσιών χιλιάδων (500.000) ευρώ για την δηµιουργία καταστηµάτων κατά το β εξάµηνο του 2006.

(β) ποσό ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για την δηµιουργία καταστηµάτων κατά το α εξάµηνο του 2007.
(γ) ποσό ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.318.654) ευρώ για την δηµιουργία καταστηµάτων κατά το β εξάµηνο του 2007.

(E) Με την από 11/12/2007 απόφαση του  ∆.Σ της εταιρείαςη οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 28.2.2007
∆ιαφοροποιήθηκε το ποσό των Ευρώ 1.318.654,00 για να προορισθεί και να τοποθετηθεί ως µέρος του τιµήµατος για την αγορά του συνόλου των µετοχών της κυπριακής εταιρείας µε την επωνυµία «COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED»  και την εκ της ανωτέρω αγοράς απόκτηση της συµµετοχής της ως άνω κυπριακής κατά ποσοστό 100% στην ελληνική εταιρεία 
«COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.», η οποία διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωµα πώλησης των προϊόντων της εταιρείας EARLY LEARNING CENTRE LIMITED, ήτοι παιδικών επιµορφωτικών παιχνιδιών, στην Ελλάδα.∆ια του ως άνω τρόπου, ήτοι δια της εξαγοράς των µετοχών της ως άνω .
κυπριακής εταιρείας «COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED» και της εκ του λόγου αυτού απόκτησης και του συνόλου των µετοχών της ελληνικής εταιρείας  «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.», κρίθηκε ότι θα επιτευχθεί συγχρόνως και ο βασικός στόχος της απόκτησης καταστηµάτων 
εµπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Λοιπά στοιχεία:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την 11.09.2003 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά € 412.524,00, µε έκδοση 1.375.080 µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,30 µε δηµόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση.Η τιµή διάθεσης της µετοχής καθορίσθηκε από τον Κύριο Ανάδοχο σε € 8,50 ανά µετοχή.Τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε € 11.688.180 µείον τα έξοδα της συγκεκριµένης έκδοσης ποσού € 511.844,00 
έναντι € 381.500,00 βάση Ενηµερωτικού ∆ελτίου .Η απόκλιση της αρχικής εκτίµησης των εξόδων έκδοσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξηµένες δαπάνες αναδοχής και δικτύου , εκτύπωσης και διανοµής του ενηµερωτικού δελτίου, ανακοινώσεις στον τύπο . Οι µετοχές της εταιρείας, συνολικού ποσού 6.875.080, εισήχθησαν στην Παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στον κλάδο "Κατασκευές" στις 16.02.04. 

Ελέγξαµε τα στοιχεία της ανωτέρω καταστάσεως της Ανωνύµου Εταιρείας «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ A.T.E.» της περιόδου 1/1/2007 – 30/06/2007. Η ευθύνη της σύνταξης της ανωτέρω κατάστασης βαρύνει την ∆ιοίκηση της εταιρείας. ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί της ανωτέρω καταστάσεως, µε βάση τον έλεγχο µας, ο οποίος διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωση µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και τη διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η ανωτέρω κατάσταση είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση. Από τον έλεγχο µας αυτό προέκυψε 
ότι τα στοιχεία της ανωτέρω κατάστασης προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α. ενηµερωτικό δελτίο, όπως τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, µε ηµεροµηνίες: 15/11/2004,30/06/2005,29/12/2005 και 30/05/2006.

      Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
3ης Σεπτεµβρίου 76, 104 33 Αθήνα
Α.Μ./ΣΟΕΛ:  148       Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος

∆ιάθεση κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης
µετά την από 30/06/2005 απόφαση του ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
ΑΘΗΝΑ  19/03/2008

∆ιάθεση κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης ∆ιάθεση κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης
όπως προβλεπόταν από το ενηµερωτικό δελτίο µετά την από 15/11/2004 απόφαση του ∆.Σ.

∆ιάθεση κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης
µετά την από 29/12/2005 απόφαση του ∆.Σ.

∆ιάθεση κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης
µετά την από 30/05/2006 απόφαση του ∆.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ιάθεση κεφαλαίων ανά κατηγορία επένδυσης
µετά την από 11/12/2007 απόφαση του ∆.Σ.

     ∆ιατεθέντα Κεφάλαια
Αδιάθετα 

Κεφάλαια

ΚΑΝΤΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. Μ-323939

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Αθήνα, 23 Αυγούστου  2007

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10741

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ-366775

ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. Π-560148

 



 
 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόµενη αύξηση θα διατεθούν αφενός για την 
µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρίας και αφετέρου για χρήση κεφαλαίων 
κίνησης. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ήτοι Κος Ιωάννης Κλουκίνας,, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος,, 
Κος Ιωάννης Λάππας, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Κος Λουκάς Σπεντζάρης,, 
εκτελεστικό µέλος , δήλωσαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ότι προτίθενται να 
διατηρήσουν το ποσοστό συµµετοχής τους στην Εταιρία ασκώντας τα δικαιώµατα προτίµησης 
που τους αναλογούν στην επικείµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, (i) µέχρι την 
ολοκλήρωση της αύξησης αυτής και την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, και (ii) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την έναρξη 
διαπραγµάτευσης αυτών. 
 

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ – ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε 
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως € 
10.000.000 και την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό από την Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, 
ως ισχύει, όπως ορίσει εκείνο την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών εντός χρονικού 
διαστήµατος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Προτείνεται η τιµή διάθεσης της 
µετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής 
του δικαιώµατος προτίµησης. 
 
 
 
 
AΘΗΝΑ 03/06/2010 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


