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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 
Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. µε 
∆ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε την από 16.06.2009 απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην 
κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά €10.356.440, εφόσον η αύξηση καλυφθεί 
πλήρως, µε την έκδοση και διάθεση 10.356.440 νέων κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά 
ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία και τιµής διάθεσης € 4,00 για κάθε µία 
µετοχή, σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές.  
 
Για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως, υπό 
την επιφύλαξη των ρυθµίσεων που αφορούν στη διάθεση των τυχών αδιάθετων νέων 
µετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, 
το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α 
παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες του 
οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (εφεξής «ο Όµιλος» ή «ο Όµιλος S&B») και του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. ∆ηλώσεις, που δεν αφορούν ιστορικά γεγονότα, καθώς 
και εκφράσεις των προσδοκιών και των πεποιθήσεών της ∆ιοίκησης του Οµίλου είναι από τη 
φύση τους προβλέψεις που βασίζονται στα υφιστάµενα σχέδια του Οµίλου και στους 
υπολογισµούς του. Τέτοιου είδους δηλώσεις περιλαµβάνουν προβλέψεις που αναφέρονται στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου, στις προσδοκίες του Οµίλου αναφορικά σε 
µελλοντικές δραστηριότητές του, τα ακαθάριστα κέρδη και την κερδοφορία του, τη 
ρευστότητα και τις πηγές των κεφαλαίων του, στην επιχειρηµατική στρατηγική του και σε 
άλλα σχέδια και στόχους αναφορικά σε µελλοντικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες 
δηλώσεις που δεν αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα. Αυτές οι δηλώσεις σε µερικές 
περιπτώσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της 
εκτίµησης όπως «αναζητά», «σκοπεύει», «στοχεύει», «αναµένει», «θα», «µπορεί», 
«πιστεύει», «θα πρέπει», «περιµένει», «προβλέπει», «πιθανότητα», «κίνδυνος», «στόχος», 
«σκοπός», «εκτίµηση», «µελλοντικά», «ενδεχόµενα», «προβλέπει», «εκτιµάται» και άλλες 
παρόµοιες εκφράσεις. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να βρεθούν, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, στις παρακάτω ενότητες του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου «Παράγοντες 
Κινδύνου», «Πληροφορίες για τη ∆ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου», «Ορυχεία – 
Μεταλλεία – Αποθέµατα», «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην 
Ελλάδα», «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων σε άλλες χώρες» 
«Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις», «Πληροφορίες για τις Τάσεις»και αλλού.   
 
Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου σχετικά µε 
µελλοντικά γεγονότα και υπόκειται σε γνωστούς ή/και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και 
υποθέσεις. Πολλοί παράγοντες δύνανται να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα, την 
απόδοση ή τα επιτεύγµατα του Οµίλου να διαφέρουν από τα µελλοντικά συµπεράσµατα, την 
απόδοση ή και τα επιτεύγµατα που ενδέχεται να διατυπώνονται άµεσα ή έµµεσα στις εν λόγω 
δηλώσεις. Είναι επίσης πιθανό όλες ή κάποιες από αυτές τις προβλέψεις να µη συµβούν 
καθόλου. 
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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (στο εξής το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο»), αφορά στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών (στο εξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») 
της εταιρίας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «η S&B» ή «η 
Εταιρία» ή «η Εκδότρια») µε ∆ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της και την 
εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). 
 
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Συνεπώς 
κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην 
εξέταση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως σύνολο. 
 
Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να 
επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου πριν 
από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το 
Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν 
την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη 
µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει 
συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία 
και έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον 
αφορά στην 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 συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και του ιστορικού, της ∆ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών 
σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του οµίλου S&B 
(εφεξής «ο Όµιλος» ή «Όµιλος S&B»), των επενδυτικών κινδύνων, των στοιχείων της 
παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της χρήσης των εσόδων.  
 
 
1.1 Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό 
 
Ο Όµιλος S&B ξεκίνησε το 1934 στην Ελλάδα, µε δύο µεταλλευτικές εταιρίες: την Α.Ε.Μ. 
Βωξίται Παρνασσού και την Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης. Η S&B Βιοµηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε., µητρική εταιρία του Οµίλου S&B, σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση αυτών των 
δύο εταιριών το 1996, ενώ η εταιρική της επωνυµία τροποποιήθηκε σε «S&B BIOMHXANIKA 
ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το 2003.  
 
Ο Όµιλος της S&B δραστηριοποιείται στα βιοµηχανικά ορυκτά και µεταλλεύµατα και κυρίως 
στους παρακάτω κλάδους προϊόντων: 
 
� Μπεντονίτη 
� Περλίτη 
� Βωξίτη 
� Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης («Συλλιπάσµατα» ή «Stollberg») 
� Otavi 
 
Η Εταιρία εκµεταλλεύεται ορυχεία µπεντονίτη, και περλίτη κυρίως στη νήσο Μήλο. 
Παράλληλα, οι θυγατρικές της Εταιρίας εκµεταλλεύονται ορυχεία στις χώρες Ιταλία 
(Σαρδηνία), Γεωργία, Τουρκία, Κίνα, Βουλγαρία, Γερµανία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Η.Π.Α. 
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Επίσης, η Εταιρία εκµεταλλεύεται µεταλλεία βωξίτη στην περιοχή Παρνασσού – Γκιώνας, στoν 
Ελικώνα και στη Σαρδηνία.   
 
Τέλος, εµπορεύεται εξειδικευµένα βιοµηχανικά ορυκτά όπως σποδουµένιο, βολλαστονίτη, 
φρυγµένο βωξίτη, καολίνη κ.α. υπό την επωνυµία Otavi. 
 
Tα συλλιπάσµατα χύτευσης του κλάδου Stollberg αποτελούν σειρά εξειδικευµένων και υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής 
χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. 
 
H Εταιρία απασχολεί 709 υπαλλήλους και ο Όµιλος (Εταιρία και ενοποιούµενες εταιρίες) 2.154 
άτοµα (στοιχεία 31.12.2008). 
 
Εκτός των ελληνικών συνόρων ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, στην Άπω Ανατολή και στη Λατινική Αµερική. 
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1.2 ∆ιοίκηση της S&B 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. Το παρόν ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της S&B εξελέγη µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της 14ης Μαΐου 2008, αποτελείται από 15 µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα δυνάµει του 
από 19.05.2008 πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει την ακόλουθη σύνθεση: 
 

Ονοµατ επώνυµο Θέση στ ο  ∆ .Σ . Ιδ ιότ ητ α  Μ έλους
Ηµεροµην ία  
Εκ λογής

Α ικ ατερίν η Κυριακ οπούλου του 
Γ εωργ ίου Επίτιµη Πρόεδρος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Οδυσσέας Κυριακ όπουλος  του 
Παρασκ ευά Πρόεδρος Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Εµµανουήλ  Ι.  Βούλ γαρης του 
Ιωάν νη Α ντιπρόεδρος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ευθύµιος Βιδάλης του Ορέστη ∆ ιευθύνων  Σύµβουλος Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Στέλ ιος  Αργυρός του 
Α λ έξαν δρου Μέλος

Α ν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Ιάκωβος Γεωργάνας του 
Γ εωργ ίου Μέλος

Α ν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Μιχαήλ  Καραµίχας του Ιωάν νη Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ιωάν νης Καρκαλέµης του 
Παναγ ιώτη Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Φλώρα-Μαρία Κυριακ οπούλου 
του Παρασκευά Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ραφαήλ  Μωυσής του Α σερ Μέλος
Α ν εξάρτητο Μη 

Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Νίκ ος Νανόπουλος του 
Κωνσταντίν ου Μέλος

Α ν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Καλυψώ  - Μαρία Νοµικ ού του 
Α ναστασίου Μέλος

Α ν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Ιωάν νης Ο ικ ον οµόπουλος του 
Νικ ολάου Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ελ ένη Παπακωνσταντίν ου του 
Μιχαήλ Μέλος

Α ν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Αλ έξαν δρος Σαρρηγ εωργ ίου 
του Παναγ ιώτη Μέλος

Α ν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

 
 
Η επαγγελµατική διεύθυνση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι Α. Μεταξά 15, 145 
64 Κηφισιά. 
 
Η διάρκεια της θητείας των συµβούλων είναι τριετής, αρχίζει την ενδέκατη ηµέρα µετά την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκλογής τους και λήγει τη δέκατη ηµέρα µετά την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. 
 
Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα 
 
Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα της S&B αποτελούν τα µέλη του ∆ιοικητικού 
της Συµβουλίου και η Επιτροπή Ελέγχου τα µέλη της οποίας είναι οι κ.κ. Ε. Βούλγαρης, Ι. 
Γεωργάνας, Γ. Καρκαλέµης και Ε. Παπακωνσταντίνου. 
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1.3 Μετοχική Σύνθεση 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 05.08.2009 είναι η ακόλουθη:  
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 05.08.2009 

Στοιχεία Μετόχου Πατρώνυµο 
Αριθµός 
Μετοχών 

Αριθµός 
∆ικαιωµάτων 

Ψήφου 
(βάσει του νόµου 
3556/2007) 

% επί του συνόλου 
των δικαιωµάτων 

ψήφου 
(βάσει του νόµου 
3556/2007) 

Αικατερίνη 
Κυριακοπούλου 

Γεώργιος 3.894.657 15.936.945(1) 51,295 

Οδυσσέας 
Κυριακόπουλος 

Παρασκευάς 6.993.114(2) 971.970(3) 3,128 

Φλώρα - Μαρία 
Κυριακοπούλου 

Παρασκευάς 7.474.740 1.453.596(3) 4,679 

SCR-SIBELCO N.V. - 0(4) 4.964.832 15,979 

Λοιποί Μέτοχοι ‹5% - 12.487.339 (5) 7.522.507 24,212 

Ίδιες µετοχές(6) - 219.470  0  0 

Σύνολο (6)  31.069.320 31.069.320 100,00 

Πηγή: Εταιρία, βάσει των TR-1 γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί στην Εταιρία και επιστολών που έχουν 
αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 16.06.2009 των 
µετοχών της Εταιρίας και του Μετοχολογίου της 
 

(1) Η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, πέραν των δικαιωµάτων ψήφου  που αντιστοιχούν σε 3.894.657 µετοχές επί των 

οποίων η ίδια έχει πλήρη κυριότητα, ασκεί επίσης τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε 6.021.144 µετοχές 

ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και 6.021.144 µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας – Μαρίας 

Κυριακοπούλου σύµφωνα µε σύµβαση επικαρπίας, που έχει συνάψει, αντίστοιχα, µε τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο 

και την κα Φλώρα – Μαρία Κυριακοπούλου, όπου συµφωνείται ότι η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου θα δικαιούται να 

ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου επί των ως άνω µετοχών ως επικαρπώτρια. 
(2) 283.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της EFG Eurobank 

Ergasias Ανώνυµη Εταιρία. Σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση ενεχύρασης µετοχών, τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται 

από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο.    
(3) Τα

 
δικαιώµατα ψήφου για 6.021.144 µετοχές ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και 6.021.144 

µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας – Μαρίας Κυριακοπούλου ασκούνται από την κα Αικατερίνη 

Κυριακοπούλου, ως επικαρπώτρια, βάσει της ως άνω αναφερθείσας σύµβασης επικαρπίας.  
(4) Στο µετοχολόγιο της Εταιρίας εµφανίζονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος 1.820.030 µετοχών και β) η 

Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος 3.144.802 µετοχών.  Σύµφωνα µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2008 

υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα µε επιστολές που 

έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρίας την 16.06.2009, η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc κατέχουν τις εν λόγω 

µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου.  
(5) Στους «Λοιπούς µετόχους <5%» συµπεριλαµβάνονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος 1.820.030 µετοχών 

και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος 3.144.802 µετοχών.  Σύµφωνα µε την από 26 

Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα 

µε επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της Εταιρίας την 16.06.2009, η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc 

κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα 

ψήφου.  
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(6) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα 

δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 

16 του κ.ν. 2190/20) 

 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία την 16.06.2009 κατείχε 219.470 ίδιες µετοχές 
στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος αγοράς ίδιων µετοχών που απεφάσισε η από 
14.05.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Κατά την ηµεροµηνία του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Εταιρία κατέχει 219.470 ίδιες µετοχές, και οι θυγατρικές 
της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας.  
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1.4 Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρίας 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, διαπραγµατεύονται 
στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της 
Εταιρίας.  
 
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών µετοχών της S&B 
είναι GRS228003000.   
 
Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η εταιρία 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.  
 
Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ.  
 
Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος µίας (1) άυλης κοινής 
µετοχής.  
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες και 
δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα 
και µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. Για τις µετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί 
περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του 
περιορισµένου εµπράγµατου δικαιώµατος για τη χρηµατιστηριακή µεταβίβασή τους. 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς. 
 
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. 
 
Πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο στις ενότητες «Μετοχική σύνθεση» και 
«Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε 
∆ιοικητικά Στελέχη», δεν υφίστανται συµβάσεις µετόχων, συµβάσεις µεταβίβασης µετοχών, 
συµβάσεις επαναγοράς µετοχών, συµβάσεις περιορισµού του δικαιώµατος µεταβίβασης ή 
επιβάρυνσης µετοχών της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµβάσεων που αφορούν 
δικαιώµατα ψήφου, δικαιώµατα προτίµησης, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς των µετοχών της 
Εταιρίας, δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης ή συµφωνίες διανοµής κερδών, ή διανοµής 
µερίσµατος ή συµφωνία που να προβλέπει ότι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα 
αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν 
υφίστανται συµφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου 
θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης.  
 
∆εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών 
που πρόκειται να εκδοθούν δυνάµει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και 
δεν υφίστανται κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ούτε υπήρξαν κατά 
την χρήση του 2008 και την τρέχουσα χρήση  δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά 
των κοινών µετοχών της Εταιρίας. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώµατα αγοράς µετοχών από τους 
εργαζοµένους της Εταιρίας πλην όσων αναφέρονται στην ενότητα «Προγράµµατα χορήγησης 
µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιοικητικά Στελέχη» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.  
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και οι µετοχές της 
Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωµένες.  
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∆εν υπάρχουν προνοµιούχες µετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες µετατρέψιµες σε ή 
ανταλλάξιµες µε µετοχές της Εταιρίας. 
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1.5 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Εσόδων 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 16.06.2009 αποφάσισε, µεταξύ 
άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 10.356.440 µε 
καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της µε αναλογία 1 
νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν σε τιµή υπέρ το άρτιον 
10.356.440 νέες, κοινές, άυλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 
(εφεξής οι «Νέες Μετοχές»).   
 
Το ∆.Σ. της Εταιρίας στην από 05.08.2009 συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από τη 
Γενική Συνέλευση της 16.06.2009, αποφάσισε τον καθορισµό της Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων 
Μετοχών σε € 4,00 ανά µετοχή. Η Τιµή ∆ιάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της 
χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής 
του δικαιώµατος προτίµησης, όπως προβλέπει το άρθρο 5.3.1.2. του Κανονισµού του Χ.Α.  
 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από την Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθει στο ποσό των 
€41.425.760. Από το ποσό αυτό, ποσό € 31.069.320 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού 
«Καταβεβληµένες διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί 
έγκαιρα στους µετόχους σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Αναλυτικότερα, ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και σύµφωνα µε την από 
16.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του από 05.08.2009 ∆.Σ. της 
Εταιρίας :  
1) ∆ικαίωµα προτίµησης στην παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν: 
i. όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων 

της εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιµη που έπεται της 
ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα 
ανακοινωθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
2) Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ελληνική εταιρική και 
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία.  

 
3) Η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάθεση των δικαιωµάτων προτίµησης που θα 

αναλογούν στις ίδιες µετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ηµεροµηνία αποκοπής 
του δικαιώµατος προτίµησης, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα που δεν θα ενεργούν 
για λογαριασµό της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τον 
τρόπο και τις λεπτοµέρειες της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που αναλογούν 
στις ίδιες µετοχές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη χρηµατιστηριακή µεταβίβαση 
των ως άνω δικαιωµάτων προτίµησης. Εφόσον διατεθούν δικαιώµατα προτίµησης που 
αναλογούν στις ίδιες µετοχές η Εταιρία θα προβεί στις απαιτούµενες από τη σχετική 
νοµοθεσία ανακοινώσεις. 

 
4) Οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης θα έχουν δικαίωµα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες 

Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους. Κάθε δικαιούχος 
προς άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα προεγγραφής 
για απόκτηση στην Τιµή ∆ιάθεσης µέχρι του 10% των δικαιωµάτων προτίµησης που του 
αναλογούν (βλ. ενότητα «∆ικαίωµα Προεγγραφής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). 
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5) Σε περίπτωση που και µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και µετά την άσκηση 
του δικαιώµατος προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δύναται να διαθέσει τις µετοχές αυτές κατά την 
ελεύθερη κρίση του, στην Τιµή ∆ιάθεσης. 

 
6) Σε περίπτωση που µετά τα ανωτέρω (συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης Αδιάθετων 

Μετοχών κατ’ ελεύθερη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας), υπολείπονται 
Αδιάθετες Μετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της 
τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Αριθµός υφιστάµενων µετοχών 31.069.320

Έκδοση νέων µετ οχών µέχρι

Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 
νέας για κάθε 3 παλαιές 10.356.440

Σύνολο µετοχών µετ ά την αύξηση µέχρι 41.425.760

Ονοµαστική αξία µετοχής  € 1,00

Τιµή διάθεσης ανά µετοχή  € 4,00

Συνολικά Έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µέχρι  € 41.425.760,00  
Σηµειώνεται ότι στις 31.12.2008 ο αριθµός των µετοχών ανερχόταν σε 31.010.717. Σύµφωνα 
µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 16.06.2009 εκδόθηκαν 58.603 νέες κοινές, 
άυλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων 
επιβράβευσης ορισµένων στελεχών της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Ως εκ τούτου ο 
συνολικός αριθµός των µετοχών της Εταιρίας µετά την εν λόγω αύξηση ανήλθε σε 
31.069.320. 
 
Αναφορικά µε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η προαναφερθείσα Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, ότι: 
 
• Κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. 
• Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται µέρισµα 

από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης έτους 2009. 
 
Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 
5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί µε την από Κ2-6739/30.06.2009 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 
30.06.2009.  
 
Η ∆ιοίκηση της S&B δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και 
διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.06.2009, η οποία αποφάσισε την Αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσµεύεται ότι θα τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες αναφορικά µε 
την αύξηση αυτή.  
 
Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

24.08.2009 Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

26.08.2009 
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου  

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, του Χ.Α., της Ε.Κ. και των Συµβούλων)  

26.08.2009 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

27.08.2009 
Έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων 
προτίµησης 

28.08.2009 
Ανακοίνωση στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 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 

01.09.2009 Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης 

03.09.2009 ∆ικαιούχοι δικαιωµάτων προτίµησης (record date) 

04.09.2009 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

07.09.2009 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

15.09.2009 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης 

21.09.2009 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

23.09.2009 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών 

01.10.2009 Έγκριση Εισαγωγής των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 

05.10.2009 Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών 

 
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους 
παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του 
επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 
 
Τα αντληθησόµενα κεφάλαια µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα διατεθούν για τη 
µείωση του τραπεζικού δανεισµού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου, 
δεδοµένου ότι προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία στον Όµιλο σε µια περίοδο κατά την οποία η 
πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση είχε και συνεχίζει να έχει σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των αντληθησοµένων 
κεφαλαίων:  
 

Β' Εξάµην ο 2009 Α ' Εξάµηνο  2010 Σύν ολο

Κατ ηγορ ία Χρήσης  Α ν τ ληθέν τ ων  Κεφαλα ίων

Μείωση τραπεζικού δανεισµού 23.000 15.000 (1) 38.000

Εν ίσχ υση κ εφαλαίου κ ίν ησης 2.826 0 2.826

∆απάν ες αύξησης µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 600 0 600

Σύν ολο 26.426 15.000 41.426

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑ ΙΩΝ

Ποσό (σε  € χιλ .)

 
(1) Ποσό €7,5 εκατ. αφορά στην αποπληρωµή δόσης της δανειακής σύµβασης της θυγατρικής της Εκδότριας, S&B 

Holding GmbH, συνολικού ποσού € 75 εκατ. Το ποσό των  €7,5 εκατ. θα δοθεί στην S&B Holding GmbH είτε µέσω 

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου είτε µέσω διεταιρικού δανείου. 

 
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προτεραιότητα θα 
δοθεί στην αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της Εκδότριας και κατά δεύτερο λόγο 
στην αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της θυγατρικής της εταιρίας S&B Holding 
GmbH. 
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1.6 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2006 – 2008 και 

Περιόδου 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα 
ενότητα και αφορούν τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2006, 31.12.2007 και 
31.12.2008, προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007 και τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 οι οποίες έχουν 
συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές κ.κ. Γιάννη Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) και Βασίλη Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 
20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.  
 
  
Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και 
αφορούν τις περιόδους 1.1 – 30.06.2009 και 1.1 – 30.06.2008 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 
30.06.2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν 
επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της 
ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., εκτός από 
τον ισολογισµό της 31.12.2008 ο οποίος προέρχεται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 
και έχουν ελεγχθεί από τον ίδιο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι, εντός της χρήσης 2008: 
α) η Εταιρία ολοκλήρωσε την εκχώρηση στους µετόχους της Εταιρίας µέρους του ποσοστού 
συµµετοχής της στη θυγατρική Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος 
Μοτοδυναµική), η οποία είχε αποφασισθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
11.01.2008 βάσει εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας το ∆εκέµβριο του 
2007. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου από-αναγνωρίστηκαν από 
τον Ισολογισµό του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 καθώς κατά 
την ηµεροµηνία αυτή έπαψε η ∆ιοίκηση να κατέχει ουσιαστικά τον έλεγχο (control) του 
υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2007 και 2006 ταξινοµήθηκαν 
και αναταξινοµήθηκαν αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 σε διακριτές στήλες στην ενοποιηµένη 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων υπό τον τίτλο «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες», σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 5. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική την 31.12.2007, ηµεροµηνία κατά την οποία ενοποιήθηκαν για τελευταία 
φορά, παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 
χρήσεων 2007 και 2008, ως διακριτά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων στον 
Ισολογισµό. 

β) αποφάσισε και ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της εταιρίας «Ergotrak Εµπορική 
Μηχανηµάτων και Βιοµηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος 
Ergotrak). Η σχετική συµφωνία υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2008. Τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak από-αναγνωρίστηκαν από τον 
Ισολογισµό του Οµίλου κατά την 1η Ιουλίου 2008, ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία 
έπαψε να κατέχει τον έλεγχο (control) του Οµίλου Ergotrak. 

 
Τα παραπάνω γεγονότα αποτυπώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ως εξής: 
α) στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 αναδιατυπώθηκαν 
αναλόγως και για τις δύο προαναφερόµενες εταιρικές πράξεις, 

β) στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων που αφορούσαν στη 
χρήση 2006 αναδιατυπώθηκαν ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση του µέρους του 



 16

ποσοστού συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, λόγω του ότι η εισήγηση του ∆.Σ. της 
Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε την εκχώρηση του ποσοστού 
συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, έλαβε χώρα τον ∆εκέµβριο του 2007. 
 
Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και 
για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Κύκλος εργασιών 157.621 237.142 12.012 249.154 456.393 12.012 468.405 423.298 112.107 535.405 374.615 80.986 455.601

Μικ τά κ έρδη 32.656 54.852 3.199 58.051 103.392 3.199 106.591 109.613 22.566 132.179 100.689 14.534 115.223

Περιθώριο µικ τού κ έρδους 20,7% 23,1% 26,6% 23,3% 22,7% 26,6% 22,8% 25,9% 20,1% 24,7% 26,9% 17,9% 25,3%

Κέρδη προ φόρων ,  χρηµατοδοτικών ,  
επενδυτικών  αποτελ εσµάτων  και 
συνολ ικών  αποσβέσεων  (EBITDA)

18.148 35.291 611 35.902 65.290 611 65.901 67.036 7.866 74.902 60.084 6.043 66.127*

Κέρδη προ φόρων 2.487 14.682 5.569 20.251 19.846 4.865 24.711 31.400 6.051 37.451 29.000 5.204 34.204

Κέρδη µετά από φόρους 1.817 10.360 2.442 12.802 14.258 1.379 15.637 22.374 4.302 26.676 19.808 3.730 23.538

Καταν έµονται σε:

Ιδιοκ τήτες εταιρίας 1.852 10.227 2.442 12.669 13.988 1.379 15.367 22.505 3.163 25.668 19.505 2.591 22.096

∆ ικαιώµατα µειοψηφ ίας (35) 133 - 133 270 - 270 (131) 1.139 1.008 303 1.139 1.442

Κέρδη µετ ά από φόρους  ανά 
µετ οχή -  βασικά  (σε €)

0,0600 0,3308 0,0789 0,4097 0,4524 0,0446 0,4970 0,7329 0,1030 0,8359 0,6406 0,0851 0,7257

Κέρδη µετ ά από φόρους  ανά 

µετ οχή -  αποµειωµένα (σε €) (1)
0,0597 0,3286 0,0785 0,4071 0,4499 0,0443 0,4942 0,7278 0,1023 0,8301 0,6385 0,0848 0,7233

Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31 ∆εκεµβρίου,
Για τ ην  6µηνη περίοδο που έληξε 30 

Ιουν ίου,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2008 2008 2007 2006

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 



   

 
(1) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους της 
Εταιρίας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον 
µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρίας (προσαρµοσµένο µε την 
επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που 
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων 
µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
(*) Σηµειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2006 που παρουσιάζονται στον παραπάνω 
πίνακα, ανερχόµενα σε συνολικό ποσό € 66.127 χιλ., προέρχονται από τα συγκριτικά µεγέθη 
της χρήσης 2006, όπως αυτά παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007. Εάν εφαρµοζόταν στα µεγέθη της χρήσης 2006 η µέθοδος 
υπολογισµού των EBITDA που προβλέπεται στην εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, τα EBITDA της χρήσης 2006 θα ανέρχονταν σε € 69.642 χιλ. Συγκεκριµένα, 
µε βάση τα οριζόµενα στην εν λόγω εγκύκλιο, στα EBITDA συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη / 
ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο δραστηριοτήτων του, ενώ δεν 
συµπεριλαµβάνεται το χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποζηµίωση 
προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου το αναπροσαρµοσµένο 
EBITDA της χρήσης 2006, το οποίο καθίσταται και συγκρίσιµο µε τα αντίστοιχα EBITDA των 
ετών 2007 και 2008, ανέρχεται σε € 69.642 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το κονδύλι 
«κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων» (EBITDA) υπολογίζεται ως εξής:  
 
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων 
± Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα 
+ Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων) 
= Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

 
Επισηµαίνεται ότι, ο Όµιλος συµπεριλαµβάνει στον υπολογισµό EBITDA τα κέρδη/ ζηµίες που 
αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο δραστηριοτήτων του Οµίλου, ενώ δεν 
συµπεριλαµβάνει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποζηµίωση 
προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι: 
1. Το κονδύλι «κέρδη/ζηµίες προ φόρων» που χρησιµοποιείται στον ανωτέρω υπολογισµό, 
λαµβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
2. Το κονδύλι «χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα» αφορά έσοδα, έξοδα, 
κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος (τόκοι καταθέσεων, 
δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι 
τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες κλπ), ενσώµατα και άυλα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα), στις περιπτώσεις που οι 
τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν ένα από τα αντικείµενα δραστηριότητας (segments) του 
εκδότη. Το κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από 
τόκους δανειακών κεφαλαίων, µη λειτουργικές συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα 
µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και 
αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
3. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ ζηµίες προ 
φόρων, είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό των αποσβέσεων των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων 
(έσοδο), που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
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Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι συνολικές ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου S&B ανήλθαν σε € 157.621 χιλ. το α’ 
εξάµηνο του 2009, σε σχέση µε € 249.154 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 
σηµειώνοντας µείωση 36,7%.  Η µείωση αυτή οφείλεται στους µικρότερους όγκους 
πωλήσεων και στην, έως την 30η Ιουνίου 2008, ενσωµάτωση της διακοπείσας 
δραστηριότητας του υπο-οµίλου Ergotrak.  Ειδικότερα, οι πωλήσεις του υπο-οµίλου Ergotrak 
κατά το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε € 12.012 χιλ.  
 
Τα συνολικά µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 32.656 χιλ. κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1.1 – 30.06.2009, έναντι € 58.051 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2008. Το συνολικό 
περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου παρουσίασε µείωση από 23,3% την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008 σε 20,7% την περίοδο 1.1 – 30.06.2009. 
 
Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ήταν µειωµένα κατά 85,8% και ανήλθαν σε 
€ 1.817 χιλ. για το α’ εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε € 12.802 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της 
χρήσης 2008. Σηµειώνεται ότι, στα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2008 περιλαµβάνονται µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της τάξης των € 5,4 εκατ. 
που αφορoύσαν στην εκχώρηση της εµπορικής δραστηριότητας του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική. 
 
Χρήσεις 2006 – 2008 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 17,5% κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 και κάµψη της τάξης του 12,5% κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007. Η αύξηση του κύκλου εργασιών εντός της χρήσης 
2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006, αποδίδεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε 
συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη 
προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης, η αναλογική ενοποίηση των 
µεγεθών της Cebo και των κοινοπραξιών συλλιπασµάτων χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και 
την Κορέα, ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Οµίλου. Αναφορικά µε τη χρήση 2008, η µείωση 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εκχώρησης του υπο-µίλου Μοτοδυναµική. και στο γεγονός 
ότι οι πωλήσεις του υπο-οµίλου Ergotrak κατά την χρήση 2008 αφορούν µόνο το πρώτο 
εξάµηνο αυτής. 
 
Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 14,7%, 
διαµορφούµενο σε € 132.179 χιλ. στη χρήση 2007, έναντι € 115.223 χιλ. στη χρήση 2006 
λόγω της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και της αποδοτικότερης προϊοντικής σύνθεσης των 
πωλήσεων (product mix) σε συνδυασµό µε την αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo 
και της Stollberg στην Κίνα και την Κορέα. Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε 
κάµψη της τάξης του 19,4%, διαµορφούµενο σε € 106.591 χιλ. στη χρήση 2008, έναντι € 
132.179 χιλ. στη χρήση 2007, µείωση που οφείλεται στις διακοπείσες δραστηριότητες, στην 
αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των υπερπόντιων ναύλων, καθώς και στην ενίσχυση του 
δολαρίου έναντι του Ευρώ.  
 
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε € 65.901 χιλ. την χρήση 2008 και σε € 74.902 
χιλ. την χρήση 2007, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 12,0%, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην κάµψη του µικτού κέρδους.  Αντίστοιχα, για τη χρήση 2006 ανήλθαν σε € 66.127 χιλ. µε 
βάση τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 ενώ αν εφαρµοζόταν η νέα 
µέθοδος υπολογισµού του EBITDA µε βάση την εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς το EBITDA θα ανερχόταν σε € 69.642 χιλ. Η αύξηση στο EBITDA της χρήσης 
2007 της τάξης του 7,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος της χρήσης 2006, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µε τη νέα µέθοδο υπολογισµού, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων 
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του Οµίλου, η οποία όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση του κόστους 
πωληθέντων και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
 
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 24.711 χιλ. το 2008, έναντι € 
37.451 χιλ. το 2007 και € 34.204 χιλ. το 2006. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 
2008 παρουσίασαν µείωση 34,0% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία οφείλεται 
κυρίως στη συµπίεση του µικτού περιθωρίου και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων, η οποία αντισταθµίζεται από το κέρδος από την εκχώρηση του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική € 5.357 χιλ., το οποίο περιλαµβάνεται στις διακοπτόµενες δραστηριότητες. 
Σηµειώνεται ότι κατά την ίδια χρήση αναγνωρίστηκε ζηµία από την πώληση του υπο-οµίλου 
Ergotrak € 704 χιλ. η οποία περιλαµβάνεται στις διακοπτόµενες δραστηριότητες. Εποµένως, 
από την εκχώρηση / πώληση των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στις εµπορικές 
δραστηριότητες προέκυψε καθαρό κέρδος προ φόρων € 4.653 χιλ. Η αύξηση των κερδών προ 
φόρων του Οµίλου κατά 9,5% εντός της χρήσης 2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006, οφείλεται 
κυρίως, στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου, η οποία όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από 
την αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, καθώς και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
 
Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε € 15.637 χιλ. το 2008, έναντι € 
26.676 χιλ. το 2007 και € 23.538 χιλ. το 2006 ακολουθώντας τις τάσεις των κερδών προ 
φόρων. 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των Συνεχιζόµενων ∆ραστηριοτήτων, 
οι οποίες αποτελούν τη βάση για την επί ίσοις όροις σύγκριση µεταξύ 2008 και 2007, 
δεδοµένου ότι ο Όµιλος µετά την εκχώρηση στους µετόχους της Εταιρίας µέρους του 
ποσοστού συµµετοχής της στον υπο-όµιλο Μοτοδυναµική και την πώληση του υπο-οµίλου 
Ergotrak, έχει επικεντρωθεί στη δραστηριότητα των βιοµηχανικών ορυκτών και 
µεταλλευµάτων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των οικονοµικών χρήσεων 
2007 και 2008 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008.   
 
Αντίστοιχα, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται για την 
οικονοµική χρήση 2006 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης 2007, διότι αυτές έχουν 
αναδιατυπωθεί ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση της Μοτοδυναµική, παρόλο 
που τα αποτελέσµατα από τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες για την εν λόγω 
χρήση περιλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα της Ergotrak. Σηµειώνεται ότι η 
επίδραση των µεγεθών του υπο-οµίλου Ergotrak στα ενοποιηµένα µεγέθη είναι 
µικρή, και σε κάθε περίπτωση σηµαντικά µικρότερη του 25% για τη χρήση 2006. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, οι εξαγορές επιχειρήσεων και οι αποκτήσεις περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων (net assets) που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2007 και 2008 
δεν επέφεραν, τόσο µεµονωµένα η κάθε συναλλαγή όσο και θεωρούµενες από κοινού για 
κάθε έτος, µεταβολή µεγαλύτερη του 25% στα µεγέθη Συνολικού Ενεργητικού, Πωλήσεων ή 
Κερδών προ φόρων του Οµίλου για την αντίστοιχη χρήση, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος 
κατάρτισης ατύπων (pro forma) χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 
 
Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων του Οµίλου από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητές 
του για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 παρατίθενται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

σε € χ ιλ . 2009 2008 2008 2007 2006

Κύκλος  εργ ασιών 157.621 237.142 456.393 423.298 374.615

Μικ τά κ έρδη 32.656 54.852 103.392 109.613 100.689

Περιθώριο  µικ τού κ έρδους 20,7% 23,1% 22,7% 25,9% 26,9%

Κέρδη προ φόρων ,  χρηµατοδοτικών ,  
επεν δυτικών  αποτελ εσµάτων  κ αι συνολ ικών  
αποσβέσεων  (EBITDA )

18.148 35.291 65.290 67.036 60.084*

Κέρδη προ φόρων 2.487 14.682 19.846 31.400 29.000

Κέρδη µετά από φόρους 1.817 10.360 14.258 22.374 19.808

Κατανέµον ται σε:

Ιδιοκ τήτες ετα ιρείας 1.852 10.227 13.988 22.505 19.505

∆ ικ αιώµατα µειοψηφ ίας (35) 133 270 (131) 303

Κέρδη µετ ά από  φόρους  ανά µετ οχή -  
βασικά (σε €)

0,0600 0,3308 0,4524 0,7329 0,6406

Κέρδη µετ ά από  φόρους  ανά µετ οχή -  

αποµειωµένα (σε €) (1)
0,0597 0,3286 0,4499 0,7278 0,6385

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ

Για τ ην  6µηνη περίοδο  που έλ ηξε 

30 Ιουν ίου,
Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31 ∆ εκεµβρίου,

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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(1) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους της 
Εταιρίας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον 
µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρίας (προσαρµοσµένο µε την 
επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που 
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων 
µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
(*) Σηµειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων της χρήσης 2006 που 
παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ανερχόµενα σε συνολικό ποσό € 60.084 χιλ., 
προέρχονται από τα συγκριτικά µεγέθη της χρήσης 2006, όπως αυτά παρουσιάζονται στις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007. Εάν εφαρµοζόταν 
στα µεγέθη της χρήσης 2006 η µέθοδος υπολογισµού των EBITDA που προβλέπεται στην 
εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα EBITDA της χρήσης 2006 θα ανέρχονταν 
σε € 63.555 χιλ.  
 
Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Για τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες, οι ενοποιηµένες πωλήσεις του α’ εξαµήνου 2009 
ανήλθαν σε € 157.621 χιλ., χαµηλότερες κατά 33,5% σε σχέση µε € 237.142 χιλ. της 
αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2008. Η µείωση στους όγκους πωλήσεων έχουν επηρεαστεί 
από τις δυσµενείς εξελίξεις στη µεταλλουργία (χάλυβας, χυτήρια, σιδηροµετάλλευµα, 
αλουµίνιο) και στην κατασκευαστική δραστηριότητα, τοµείς οι οποίοι, παραδοσιακά, 
απορροφούν άνω του 70% των πωλήσεων του Οµίλου.  
 
Παρά την αποκλιµάκωση στις τιµές ορισµένων παραγόντων του κόστους, όπως είναι οι τιµές 
πετρελαίου και οι ναύλοι θαλάσσιων µεταφορών, τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 48,6% σε 
€ 18.148 χιλ. από € 35.291 χιλ. το 2008, αντανακλώντας σηµαντικές µειώσεις του όγκου 
πωλήσεων για όλα τα προϊόντα. 
 
Εξαιτίας των παραπάνω κέρδη µετά από φόρους από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του 
Οµίλου ανήλθαν σε € 1.817 χιλ., µειωµένα κατά 82,5% σε σχέση µε τα καθαρά κέρδη ύψους 
€ 10.360 χιλ. του α’ εξαµήνου του 2008. 
 
Χρήσεις 2006 – 2008 
 
Επισηµαίνεται ότι στον κύκλο εργασιών της χρήσης 2006 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις 
των εµπορικών δραστηριοτήτων του Οµίλου, και κυριότερα του υπο-οµίλου Ergotrak που 
τότε δεν λογίζονταν ως διακοπτόµενη δραστηριότητα. 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 13,0% και 7,8% κατά τη διάρκεια των χρήσεων 
2007 και 2008 αντίστοιχα. Η αύξηση του κύκλου εργασιών εντός της χρήσης 2007 όπως 
προαναφέρθηκε αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στην αναπροσαρµογή 
των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων 
(product mix). Επίσης, η αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo και των κοινοπραξιών 
συλλιπασµάτων χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και την Κορέα, ενίσχυσαν τις πωλήσεις του 
Οµίλου. 



 23

 
Αναφορικά µε τη χρήση 2008, παρά την προοδευτική επιδείνωση του επιχειρηµατικού και 
οικονοµικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του έτους, η αύξηση κατά 7,8% του κύκλου 
εργασιών του Οµίλου είναι αποτέλεσµα τόσο της σταθερής οργανικής ανάπτυξης των 
βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων (µε εξαίρεση το βωξίτη και τον περλίτη), όσο και 
της ενσωµάτωσης των µεγεθών της εξαγορασθείσας εταιρίας Cebo, και της µονάδας 
επεξεργασίας µπεντονίτη της εταιρίας The Hill & Griffith Company. Το τέταρτο τρίµηνο του 
2008, η σηµαντική επιβράδυνση σε σηµαντικούς για την εταιρία κλάδους όπως αυτοί των 
αυτοκινήτων, των κατασκευών και των χυτηρίων ανέκοψε την ανοδική πορεία των 
προηγούµενων τριµήνων, µε αποτέλεσµα η αύξηση των πωλήσεων σε ετήσια βάση να είναι 
πιο περιορισµένη. 
 
Ως συνέπεια της µεγαλύτερης αύξησης του κόστους πωλήσεων σε σχέση µε τις πωλήσεις 
εντός της χρήσης 2008 (αύξηση 12,5% έναντι αύξησης 7,8% αντίστοιχα), το µικτό κέρδος 
του Οµίλου παρουσίασε κάµψη της τάξης του 5,7%, διαµορφούµενο σε € 103.392 χιλ. στη 
χρήση 2008, έναντι € 109.613 χιλ. στη χρήση 2007. 
 
Σηµειώνεται ότι το κονδύλι «Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων» («EBITDA») της χρήσης 2006 που δηµοσιεύτηκε 
στα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2007 δεν είναι αντιπροσωπευτικό καθότι ο 
Όµιλος εντός του 2008 αναπροσάρµοσε τον υπολογισµό του κονδυλίου σύµφωνα µε την 
απόφαση 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με βάση τον αναθεωρηµένο 
τρόπο υπολογισµού, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) ανήλθαν σε € 65.290 χιλ. την χρήση 2008, σε € 67.036 χιλ. την χρήση 2007 
και σε € 63.555 χιλ. τη χρήση 2006. Η µείωση στο EBITDA της χρήσης 2008 της τάξης του 
2,6%, σε σχέση µε τη χρήση 2007, είναι συνέπεια της κάµψης µικτού κέρδους κατά 5,7%. Η 
αύξηση στο EBITDA της χρήσης 2007 της τάξης του 5,5%, σε σχέση µε την χρήση 2006, 
οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου κατά 13%, η οποία όµως αντισταθµίστηκε 
εν µέρει από την αύξηση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
 
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 19.846 χιλ. το 2008, έναντι € 31.400 χιλ. το 
2007 και € 29.000 χιλ. το 2006. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2008 
παρουσίασαν µείωση 36,8% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην συµπίεση του µικτού περιθωρίου και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Αν 
εξαιρεθούν τα κέρδη προ φόρων του υπο-οµίλου Ergotrak το 2006, που ανήλθαν σε € 1.114 
χιλ., τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 12,6% εντός της χρήσης 2007 σε 
σχέση µε τη χρήση 2006 η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου, 
η οποία όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, 
καθώς και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
 
Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε € 14.258 χιλ. το 2008, έναντι € 22.374 
χιλ. το 2007 και € 19.808 χιλ. το 2006. Ειδικότερα, τα κέρδη µετά από φόρους της χρήσης 
2008 παρουσίασαν µείωση 36,3% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην συµπίεση του µικτού περιθωρίου και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων. Αν εξαιρεθούν τα κέρδη µετά από φόρους του υπο-οµίλου Ergotrak το 2006, που 
ανήλθαν σε € 898 χιλ., τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 18,3% 
εντός της χρήσης 2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των πωλήσεων του Οµίλου, η οποία όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση των 
εξόδων διοίκησης και διάθεσης, καθώς και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, καθώς επίσης και 
στην βελτίωση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή από 32,2% το 2006 σε 28,7% το 
2007 κυρίως λόγω της πτώσης του ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 
29% σε 25% αντίστοιχα. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιηµένης κατάστασης συνολικών 
εσόδων της περιόδου 1.1 - 30.06.2009: 
 

Για τ ηv  περίοδο που 
έληξε 30 Ιουν ίου,

σε € χ ιλ . 2009

Συνεχιζ όµενες 
δραστ ηριότ ητ ες

∆ιακοπτ όµενες 
δραστ ηριότ ητ ες

Σύνολο

 Κέρδη µετ ά από φόρους 1.817 10.360 2.442 12.802

 Λοιπά συνολ ικά έσοδα 

 Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης: 

  -Θυγατρικών 568 (2.598) (3) (2.601)

  -Συγγενών (32) (2) - (2)

 Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 25 392 - 392

 Αποτίµηση παραγώγων 477 - - -

 Φόρος εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την  
αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 

(6) (98) - (98)

 Φόρος εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την  
αποτίµηση παραγώγων 

(119) - - -

 Λοιπά συνολ ικά έσοδα / (ζ ηµίες) περιόδου, 

 µετ ά από φόρους 
913 (2.306) (3) (2.309)

 Συγκεντ ρωτ ικά συνολ ικά έσοδα 
 περιόδου, µετ ά από φόρους 

2.730 8.054 2.439 10.493

 Κατ ανέµοντ αι: 

 Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 2.754 7.921 2.439 10.360

 Σε δικαιώµατα µειοψηφίας (24) 133 - 133

2.730 8.054 2.439 10.493

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Για τ ηv  περίοδο που έληξε 30 Ιουν ίου,

2008

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών 
της 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 και 30.06.2009: 
 

30 Ιουν ίου,

σε € χ ιλ . 2009 2008 2007 2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχ ρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγ ια στοιχ εία 189.243 185.979 180.629 160.604

Επενδύσεις σε ακ ίνητα 20.472 20.607 23.331 23.744

Ά υλα περιουσιακά στοιχ εία 106.616 107.607 107.522 89.372

Λοιπά µη κ υκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία 15.989 16.087 15.543 19.348

Αποθέµατα 75.497 92.159 84.252 93.481

Απαιτήσεις  από πελάτες 46.507 53.489 77.347 69.397

Λοιπά κυκ λοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία 19.612 21.006 16.365 16.035

∆ ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 30.617 13.434 15.310 33.783

Στοιχ εία εν εργητικ ού διακ οπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- - 46.513 -

Σύνολο  εν εργητ ικού 504.553 510.368 566.812 505.764

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχ ικ ό κ εφάλαιο 31.069 31.011 30.877 30.651

∆ ιαφορά από έκ δοση µετοχών  υπέρ το άρτιο 11.839 11.596 30.057 31.719

Λοιπά στοιχ εία Καθαρής Θ έσης 147.722 149.838 140.601 124.974

Σύνολο  Καθαρής  Θέσης  µετ όχων  Ετ αιρ ίας 190.630 192.445 201.535 187.344

∆ ικ αιώµατα µειοψηφ ίας 1.293 1.334 8.695 9.082

Σύνολο  Καθαρής  Θέσης 191.923 193.779 210.230 196.426

Μακροπρόθεσµες δαν ειακ ές  υποχρεώσεις 154.772 119.735 172.864 150.678

Προβλ έψεις  / Λοιπές  µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 52.757 52.746 51.913 47.546

Βραχυπρόθεσµες δαν ειακ ές  υποχρεώσεις 50.489 96.848 40.741 41.150

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 54.612 47.260 61.068 69.964

Στοιχ εία παθητικ ού διακ οπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- - 29.996 -

Σύνολο  υποχρεώσεων 312.630 316.589 356.582 309.338

Σύνολο  Καθαρής  Θέσης  και Υποχρεώσεων 504.553 510.368 566.812 505.764

31 ∆εκεµβρίου,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Αναφορικά µε τα περιεχόµενα του παραπάνω πίνακα, σηµειώνονται τα εξής: 
� το κονδύλι «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» του παραπάνω πίνακα περιλαµβάνει τα κονδύλια 

«Υπεραξία» και «Λοιπά ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία»  
� στο κονδύλι «Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα 

κονδύλια «Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες», «Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις», 
«∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» και «Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία» 

� στο κονδύλι «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα κονδύλια 
«Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις», «Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» και 
«Λοιπές απαιτήσεις» 
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� το κονδύλι «Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης» περιλαµβάνει τα κονδύλια «Ίδιες µετοχές», 

«Αποθεµατικό δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών», «Αποθεµατικό αποτίµησης 
παραγώγων», «Λοιπά αποθεµατικά», «Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης» και 
«Αποτελέσµατα εις νέο» 

� το κονδύλι «Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνει τα 
κονδύλια «Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού», «Πρόβλεψη αποκατάστασης 
περιβάλλοντος», «Λοιπές προβλέψεις», «Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις», 
«Κρατικές επιχορηγήσεις» και «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» 

� στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις» περιλαµβάνονται τα 
βραχυπρόθεσµα δάνεια καθώς και το βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων 
δανείων 

� το κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» περιλαµβάνει τα κονδύλια «Εµπορικές 
υποχρεώσεις», «Υποχρεώσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις», «Υποχρεώσεις από 
φόρους εισοδήµατος», «Μερίσµατα πληρωτέα» και «Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις». 

 
Σηµειώνεται ότι, τα ποσά που αφορούν στα µεγέθη του ενοποιηµένου ισολογισµού της 
31.12.2008 και εµφανίζονται ως συγκριτικά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009, διαφέρουν από τα αντίστοιχα µεγέθη που εµφανίζονται στις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, διότι έχουν γίνει οι εξής 
αναταξινοµήσεις:  
(i) ποσό € 615 χιλ. που αφορούσε υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες µεταφέρθηκε από 

τις «Εµπορικές υποχρεώσεις» στις «Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες» στην 
οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009,  

(ii) πιστωτικό ποσό € 970 χιλ. που αφορούσε λοιπές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις 
«Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» στις «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην 
οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, και  

(iii) ποσό € 433 χιλ. που αφορούσε φορολογικές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Λοιπές 
προβλέψεις» στις «Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» στην οικονοµική θέση του 
Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009. 

 
30.06.2009 
 
Η αύξηση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων την 30.06.2009 έχει προκύψει 
κυρίως από την ανάπτυξη εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών - µεταλλευµάτων. 
 
Η µείωση των αποθεµάτων είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας αποτελεσµατικής διαχείρισης 
του κεφαλαίου κίνησης σε ένα περιβάλλον µε χαµηλότερους όγκους πωλήσεων. 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν µείωση που οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση 
των προσπαθειών είσπραξης καθώς και στη µείωση των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2009. 
 
Η µείωση στο υπόλοιπο του κονδυλίου λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία οφείλεται 
στη µείωση των λοιπών απαιτήσεων, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην µείωση του 
εισπρακτέου ΦΠΑ. 
 
 
Η καθαρή θέση του Οµίλου την 30.06.2009 ανήλθε σε € 191.923 χιλ. έναντι € 193.779 χιλ. 
την 31.12.2008, µειωµένη κατά € 1.856 χιλ., λόγω των µειωµένων κερδών για την περίοδο 
1.1 - 30.6.2009 και τη διανοµή µερισµάτων ύψους € 4.962 χιλ.  
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Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου την 30.06.2009 είχε µειωθεί κατά € 28.505 χιλ. σε σχέση µε 
την 31.12.2008 κυρίως συνεπεία των αυξηµένων θετικών ταµειακών ροών που προέκυψαν 
από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου. Ειδικότερα, τα διαθέσιµα του Οµίλου την 
30.06.2009 ανήλθαν σε € 30.617 χιλ. έναντι € 13.434 χιλ. την 31.12.2008 και ο συνολικός 
δανεισµός του Οµίλου µειώθηκε από € 216.583 χιλ. σε € 205.261 χιλ.  
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 30.06.2009 παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα 
µε την 31.12.2008. 
 
Η αύξηση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση των πληρωτέων µερισµάτων, καθώς η καταβολή µερίσµατος χρήσης 2008 ξεκίνησε 
µετά τις 30.06.2009, στις 08.07.2009. 
 
31.12.2007 – 31.12.2008 
 
Ο Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak που πωλήθηκαν τον Ιούλιο 2008. Ως αποτέλεσµα, το 
µακροπρόθεσµο ενεργητικό είναι αυξηµένο το 2007 κατά € 4.090 χιλ., το βραχυπρόθεσµο 
ενεργητικό κατά € 18.169 χιλ., οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 1.063 χιλ. και οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 12.934 χιλ. Αντίστοιχα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 
το µακροπρόθεσµο ενεργητικό είναι αυξηµένο από τις εµπορικές εταιρίες κατά € 7.329 χιλ., το 
βραχυπρόθεσµο ενεργητικό κατά € 48.630 χιλ., οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 
1.553 χιλ. και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 29.892 χιλ. 
 
Η αύξηση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
κεφαλαιουχικών δαπανών κατά τη χρήση 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007. 
 
Η µείωση των επενδυτικών ακινήτων οφείλεται κυρίως στην πώληση ακινήτου επί της οδού 
Αµερικής 21-21α στην Αθήνα κατά τον Ιούνιο 2008, αναπόσβεστης αξίας € 2,4 εκατ. περίπου 
έναντι του ποσού € 3,6 εκατ. περίπου.  
 
Η αύξηση των αποθεµάτων αφορά προϊόντα Otavi κατά € 7.418 χιλ., αποθέµατα µπεντονίτη 
κατά € 4.858 χιλ., περλίτη κατά € 1.736 χιλ., συλλιπάσµατα συνεχούς χύτευσης κατά € 1.250 
χιλ. και βωξίτη κατά € 814 χιλ., η οποία αύξηση αντισταθµίζεται από τη µείωση των 
εµπορευµάτων κατά € 9.067 χιλ. λόγω της πώλησης του υπο-οµίλου Ergotrak εντός της 
χρήσης 2008. 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις παρουσιάζουν µείωση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση 
του υπο-οµίλου Ergotrak εντός του 2008, καθώς και στις εντατικότερες προσπάθειες 
είσπραξης κατά το δεύτερο εξάµηνο του χρόνου, όπως και στις µειωµένες πωλήσεις κατά το 
τελευταίο τρίµηνο του 2008. 
 
Η αύξηση στα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία οφείλεται στους εξής λόγους:  
 
� Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί κατά το έτος 2008 εν µέρει 

λόγω προκαταβολής € 1.300 χιλ. της εταιρίας Sibimin Overseas Ltd προς την Dolphin CI 
S&B Holdings Ltd για χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της τελευταίας. 

� Η καθαρή υποχρέωση για φόρους εισοδήµατος το 2007 άλλαξε σε καθαρή απαίτηση από 
φόρους εισοδήµατος το 2008 που αποδίδεται κυρίως στις αυξηµένες προκαταβολές 
φόρου εισοδήµατος στη Γερµανία και στις Η.Π.Α.. 

� Η αύξηση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά € 
2.479 χιλ. του χρεωστικού ΦΠΑ, η οποία αντισταθµίζεται από τη µείωση κατά € 1.703 χιλ. 
από τις απαιτήσεις για παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για θαλάσσιους ναύλους οι 
οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2008. 

 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια µειώθηκαν κατά τη χρήση 2008 λόγω µεταφοράς ποσού € 53 
εκατ. περίπου στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
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Η αύξηση στις Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις οφείλεται στους εξής 
λόγους:  
 
� Στην αύξηση των καθαρών αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων το 2008 που 

προήλθε κατά κύριο λόγο από τις εξαγορές επιχειρήσεων καθώς και από την επίδραση της 
µείωσης του ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα. 

� Οι λοιπές προβλέψεις µειώθηκαν το 2008 κυρίως λόγω µείωσης της πρόβλεψης 
προγραµµάτων αµοιβών στελεχών συνδεδεµένων µε µετοχές (share appreciation rights- 
SAR) κατόπιν της µείωσης της αγοραίας αξίας της µετοχής της εταιρίας. 

 
Η µείωση στις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις οφείλεται στους εξής λόγους:  
 
� Οι εµπορικές υποχρεώσεις παρουσιάζουν µείωση λόγω αυξηµένων πληρωµών που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο εξάµηνο του έτους, καθώς επίσης και της µείωσης 
των αγορών α’ Υλών εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης. 

� Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κυρίως από υποχρέωση του 
Οµίλου προς την συγγενή εταιρία Xinyang Athenian Mining Co Ltd. 

 
Η αύξηση των βραχυπροθέσµων δανείων κατά τη χρήση 2008 αποδίδεται στις αυξηµένες 
ανάγκες του Οµίλου για κεφάλαιο κίνησης. 
 
31.12.2006 – 31.12.2007 
 
Η αύξηση των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει προκύψει κυρίως από τις 
εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2007. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση 
εµπορικού ονόµατος και πελατολογίου συνολικά € 9.792 χιλ. για τον εξαγορασθέντα όµιλο 
Cebo.  
 
Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µειώθηκαν κατά το 2007 λόγω της µείωσης 
των συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις, εξαιτίας της ενοποίησης της εταιρίας Stollberg & 
Samil Co. Ltd. µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, ενώ έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006 
η ενοποίησή της γινόταν µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης.  
 
Τα αποθέµατα και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν µείωση που 
οφείλεται κυρίως στην εκχώρηση του Οµίλου Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε., που αντισταθµίστηκε από 
την αύξηση στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες οφειλόµενη στις εξαγορές που 
πραγµατοποίησε ο Όµιλος το 2007, την αναλογική ενοποίηση για πρώτη φορά της εταιρίας 
Stollberg & Samil Co. Ltd, και την αύξηση της παραγωγής που ακολούθησε την αύξηση των 
πωλήσεων. Παρά την εκχώρηση του υπο-Οµίλου Μοτοδυναµική οι απαιτήσεις από πελάτες 
αυξήθηκαν ως αποτέλεσµα των νέων εταιριών που ενοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται ανωτέρω, 
και της αύξησης των πωλήσεων των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων.  
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ο καθαρός δανεισµός του οµίλου  παρουσιάζει αύξηση που 
οφείλεται στις εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το συγκεκριµένο έτος, στις αυξηµένες 
επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό, καθώς και στις αυξηµένες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης λόγω 
της αύξησης των πωλήσεων. 
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Η αύξηση στις Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις οφείλεται στους εξής 
λόγους:  
 
� Οι λοιπές προβλέψεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007, εν µέρει 

εξαιτίας αναταξινόµησης για το 2007 κατά ποσό € 655 χιλ. από τις λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στις λοιπές προβλέψεις. Επιπλέον, το 2007 οι λοιπές 
προβλέψεις αυξήθηκαν κατά ποσό € 576 χιλ. εξαιτίας προγράµµατος αµοιβών 
συνδεδεµένων µε µετοχές, εξαιτίας της σχετικής αυξητικής πορείας της µετοχής της 
Εταιρίας. 

� Η καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση έχει αυξηθεί το 2007 κατά ποσό € 
2.571 χιλ. κυρίως ως αποτέλεσµα των εξαγορών και από τη διαδικασία αναγνώρισης 
ασωµάτων περιουσιακών στοιχείων στον επιµερισµό του τιµήµατος εξαγοράς του οµίλου 
Cebo.   

 
Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τις ταµειακές ροές του Οµίλου στις χρήσεις 
2006, 2007 και 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

σε € χ ιλ . 2009 2008 2008 2007 2006

Ταµειακ ές εισροές  από λ ειτουργ ικ ές  
δραστηριότητες

47.271 10.540 34.606 35.481 54.873

Ταµειακ ές εκροές από επεν δυτικ ές 
δραστηριότητες

(12.007) (11.403) (22.002) (64.270) (22.639)

Ταµειακ ές εισροές  / (εκροές) από χρηµατοδοτικ ές  
δραστηριότητες

(18.306) 1.631 (14.466) 13.044 (39.403)

 - Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές επί των  ροών 324 162 (280) (164) (1.312)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) δ ιαθεσίµων  και 
τ αµειακών  ισοδυνάµων  

17.282 930 (2.142) (15.909) (8.481)

∆ ιαθέσιµα και ισοδύναµα στ ην  αρχή τ ης  
χρήσης

13.434 15.310 15.310 33.783 42.907

 - Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές επί των  διαθεσίµων  
και ταµειακών  ισοδύν αµων  της αρχής  της  χρήσης

(99) (480) 266 (1.328) (643)

- Μείον : Χρηµατικά δ ιαθέσιµα διακοπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- (998) - (1.236) -

∆ ιαθέσιµα και τ αµειακά ισοδύναµα στ ο  
τ έλ ος  τ ης  χρήσης

30.617 14.762 13.434 15.310 33.783

Για τ ην  6µηνη περίοδο  που έλ ηξε 

30 Ιουν ίου,
Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31 ∆ εκεµβρίου,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 
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1.7 Επενδυτικοί Κίνδυνοι 
 
Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς 
και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην 
είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρία και 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 Εταιρίας και του 
Οµίλου. 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου 
 
� Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε τις άδειες εκµετάλλευσης και 

λειτουργίας των ορυχείων και των µεταλλείων 
� Η πρόσφατη µείωση των τιµών εµπορευµάτων και της ζήτησης σε παγκόσµιο επίπεδο, 

έχει επιδράσει στη ζήτηση για τα προϊόντα του Οµίλου, µε αποτέλεσµα να έχει επηρεάσει, 
και αναµένεται να συνεχίσει να επηρεάζει, αρνητικά την επιχειρηµατική του 
δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα λειτουργίας του. 

� Η πρόσφατη κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο 
στη δυνατότητα του Οµίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού του  

� Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την πιστοληπτική του ικανότητα 
� Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε τις πρώτες ύλες 
� Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε τον περιβάλλον, την υγιεινή και την 

ασφάλεια  
� Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την αύξηση της τιµής των καυσίµων 

και της ενέργειας 
� Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την αύξηση του κόστους των 

µεταφορών 
� Οι δαπάνες αποκατάστασης των ορυχείων του Οµίλου µπορεί να είναι υψηλότερες από τις 

προβλεπόµενες λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στη νοµοθεσία ή στις πρακτικές του Οµίλου.   
� Η εφαρµογή της στρατηγικής ανάπτυξης του Οµίλου, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 

εξαγορές εταιριών, και η οικονοµική επίδραση αυτής της ανάπτυξής µπορούν να 
επηρεαστούν από µια πληθώρα παραγόντων 

� Οι βασικοί µέτοχοι ασκούν σηµαντική επιρροή στην Εταιρία  
� H Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον. 
 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και τις 
µετοχές τις Εταιρίας 
 
� Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής παρουσιάζει διακυµάνσεις. 
� ∆ε θα υπάρξει αποζηµίωση για τα δικαιώµατα προτίµησης που δε θα ασκηθούν. 
� Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου θα υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους (dilution). 
� Η αγορά των δικαιωµάτων προτίµησης ενδέχεται να µην αναπτυχθεί επαρκώς. 
� Η αγοραία τιµή των µετοχών της Εταιρίας µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τις 

πωλήσεις σηµαντικών ποσοστών Μετοχών από την Εταιρία ή τους υπάρχοντες µετόχους 
της Εταιρίας ή την προσδοκία ότι τέτοιες πωλήσεις θα µπορούσαν να συµβούν. 
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1.8 Έγγραφα µέσω παραποµπής 
 
� Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της S&B για τη 

χρήση 2007 είναι, µαζί µε την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της 
Εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της 
http://www.s.andb.gr/gr/economy/etisies/sb20071.pdf. 

� Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της S&B για τη 
χρήση 2008 είναι, µαζί µε την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της 
Εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της 
http://www.s.andb.gr/gr/economy/etisies/y08_S&B_Financial_Results.pdf.  

� Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 θα 
είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, καθώς και σε 
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
http://www.sandb.com/gr/economy/trim/IFRS_Notes_q2_09.pdf 

 
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιµες στις συγκεκριµένες διευθύνσεις δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  
 
1.9 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα 
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της S&B, Α. Μεταξά 15, 145 64 
Κηφισιά:  
 
� Το καταστατικό της Εταιρίας. 
� Το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της S&B της 16.06.2009 που αποφάσισε 

την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.  
� Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της S&B για τη 

χρήση 2006, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών για τις χρήσεις που έληξαν την 
31.12.2007 και την 31.12.2008.  

� Η από 19.08.2009 Επιστολή Πορισµάτων της ∆ικηγορικής Εταιρίας Καρατζά & 
Συνεργάτες. 

� Η Κ2-6739/30.06.2009 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του 
καταστατικού της Εταιρίας. 

� Η Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και η Έκθεση 
Επισκόπησης για τη δήλωση της Εταιρίας περί της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.  
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Η επένδυση στις κοινές ονοµαστικές µετοχές S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. υπόκειται σε µία 
σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό 
∆ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που 
περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε 
από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, ο Όµιλος S&B, η χρηµατοοικονοµική θέση 
του ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και 
ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των 
κοινών ονοµαστικών µετοχών της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., οδηγώντας σε απώλεια του 
συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι 
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω 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 Εταιρίας και του Οµίλου. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των 
κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην 
πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 
 
 
2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία και τον Όµιλο 
 
Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε τις άδειες εκµετάλλευσης και 
λειτουργίας των ορυχείων και των µεταλλείων 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, παραγωγή και πώληση µεταλλευµάτων και 
βιοµηχανικών ορυκτών. Το θεσµικό πλαίσιο εκµετάλλευσης ορυχείων και µεταλλείων επιβάλει 
τη λήψη και κατοχή αδειών, εγκρίσεων τεχνικών µελετών και εγκρίσεων µελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφεξής οι «άδειες») (βλ. σχετικά ενότητες «Έρευνα & 
Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων»). Η κατοχή των αδειών 
τελεί υπό την προϋπόθεση της διαρκούς συµµόρφωσης του Οµίλου µε το ισχύον νοµοθετικό 
καθεστώς. 
 
Πολιτική των εταιριών του Οµίλου είναι η πλήρης και διαρκής συµµόρφωση µε τους όρους 
των αδειών. Ως εκ τούτου οι εταιρίες του Οµίλου µεριµνούν για τη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων ώστε να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των αδειών. Η Εταιρία και οι θυγατρικές 
της εποπτεύονται από κρατικούς φορείς στις χώρες που εκµεταλλεύονται ορυχεία και 
µεταλλεία, οι οποίες εκδίδουν και ανανεώνουν τις σχετικές άδειες. Στο βαθµό που οι εποπτικοί 
φορείς κρίνουν ότι δεν πληρούνται οι όροι των αδειών ή επιβληθούν νέοι αυστηρότεροι όροι 
(π.χ. για την προστασία του περιβάλλοντος), η ανανέωσή τους ίσως δεν πραγµατοποιηθεί ή 
ενδεχοµένως και να ανακληθούν οι υφιστάµενες άδειες, µε συνέπεια να επηρεαστεί αρνητικά 
η λειτουργία, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας και των 
θυγατρικών της.  
 
Επίσης δεν µπορεί να αποκλειστεί το γεγονός να επιβληθούν σε εταιρία του Οµίλου πρόστιµα, 
για ενδεχόµενες παραβιάσεις των όρων των αδειών, µε συνέπεια να επηρεαστεί δυσµενώς η 
λειτουργία του Οµίλου και τα αποτελέσµατά του.  Οι εποπτικοί φορείς µπορεί επίσης να 
ζητήσουν στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε νέους όρους, την υλοποίηση πρόσθετων 
επενδύσεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις ταµειακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση του Οµίλου. 
 
Επιπροσθέτως, ενέργειες (όπως, προσφυγή στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη, καταγγελία στην 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες, 
κινητοποιήσεις) στις οποίες προβαίνουν ή δύναται να προβούν ορισµένα άτοµα, σύλλογοι και 
οµάδες ατόµων που αντιτίθενται στην εκµετάλλευση κοιτασµάτων βιοµηχανικών ορυκτών και 
µεταλλευµάτων ισχυριζόµενοι ότι εξαιτίας της µεταλλευτικής δραστηριότητας τίθεται σε 
κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και υποβαθµίζεται η αισθητική του τοπίου (βλ. 
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σχετικά ενότητα «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις») µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα 
λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Η πρόσφατη µείωση των τιµών εµπορευµάτων και της ζήτησης σε παγκόσµιο 
επίπεδο, έχει επιδράσει ανάλογα στη ζήτηση για τα προϊόντα του Οµίλου, µε 
αποτέλεσµα να έχει επηρεάσει, και αναµένεται να συνεχίσει να επηρεάζει, αρνητικά 
την επιχειρηµατική του δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση και τα 
αποτελέσµατα λειτουργίας του. 
 
Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε διάφορους κινδύνους που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, 
όπως η αστάθεια των οικονοµικών συνθηκών παγκοσµίως, καθώς οι τιµές και η ζήτηση των 
προϊόντων του επηρεάζονται έντονα από την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη. Ένα σηµαντικό 
τµήµα των προϊόντων του Οµίλου συνδέεται µε την οικοδοµική και βιοµηχανική 
δραστηριότητα καθώς και µε τις τιµές βασικών µεταλλευµάτων. Ως εκ τούτου οι αλλαγές στις 
οικονοµικές συνθήκες µπορεί να µειώσουν τόσο τη ζήτηση για τα προϊόντα του Οµίλου όσο 
και τις τιµές πώλησης τους, γεγονός που θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα λειτουργίας 
της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Η πρόσφατη κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπορεί να επιδράσει αρνητικά 
τόσο στη δυνατότητα του Οµίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε µέσω δανεισµού είτε 
µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισµού του  
 
Η δυνατότητα του Οµίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια µέσω δανεισµού ή µέσω αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου επηρεάζεται σηµαντικά από, µεταξύ άλλων, τις επικρατούσες 
οικονοµικές συνθήκες, τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την αστάθεια στα 
χρηµατιστήρια. Επίσης, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις µεταβολές των επιτοκίων βάσης 
δανεισµού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισµό. Συνεπώς, η παρούσα 
διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση και η πιθανή αύξηση των επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν 
το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρίας και του Οµίλου και να επηρεάσουν αρνητικά τη 
δυνατότητα τους να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια, γεγονός που θα µπορούσε να έχει 
αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα 
αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την πιστοληπτική του 
ικανότητα 
 
Η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Οµίλου 
και η επίτευξη των αναπτυξιακών τους σχεδίων σχετίζονται, µεταξύ άλλων, και µε την 
πιστοληπτική του ικανότητα. Για τον σκοπό αυτό ο Όµιλος παρακολουθεί τον δείκτη 
«Καθαρός δανεισµός προς Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων («EBITDA») θέτοντας συγκεκριµένους στόχους διαχείρισης κεφαλαίου, οι 
οποίοι σχετίζονται, µεταξύ άλλων, και µε τις υπάρχουσες δανειακές συµβάσεις. Ως καθαρό 
δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον το 
σύνολο των διαθεσίµων του. Εάν ο Όµιλος δεν µπορέσει να εφαρµόσει µε επιτυχία την 
πολιτική του περί της διαχείρισης κεφαλαίου, αυτό θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση 
στην πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρίας και του Οµίλου, εποµένως και στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, οικονοµική κατάσταση και αποτελέσµατα λειτουργίας τους. 
 
Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε τις πρώτες ύλες 
 
Ο Όµιλος S&B διατηρεί ιδιόκτητα αποθέµατα των ορυκτών που εµπορεύεται, καθώς και 
οριστικές παραχωρήσεις µεταλλείων βωξίτη, ικανά οποιαδήποτε στιγµή να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των κυριοτέρων δραστηριοτήτων του (µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη). Υπάρχει όµως 
και ένα µικρότερο κοµµάτι στη δραστηριότητα του Οµίλου το οποίο βασίζεται στο εµπόριο και 
την επεξεργασία εξειδικευµένων υλικών που ο Όµιλος προµηθεύεται από τρίτους. Επίσης, 
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µέσω ανεξάρτητων προµηθευτών, η S&B αγοράζει ένα σύνολο υλικών (σόδα, κάρβουνο, 
ρητίνες) τα οποία χρησιµοποιούνται ως προσθετικά στην παραγωγή των τελικών προϊόντων 
καθώς και διάφορα άλλα υλικά (εκρηκτικά, ανταλλακτικά, υλικά συσκευασίας) τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται µε τις αγορές υλικών από ανεξάρτητους προµηθευτές ελαχιστοποιούνται µέσω της 
διατήρησης µακροχρόνιων σχέσεων και συµβάσεων συνεργασίας, που διασφαλίζουν επιπλέον 
ότι τα απαιτούµενα υλικά θα παρέχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals), ο οποίος θεσπίστηκε από την Ε.Ε. και αφορά το 
σύστηµα καταγραφής, έγκρισης και εκτίµησης των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια του 
ανθρώπου καθώς και τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η Εταιρία και ο Όµιλος 
παραµένουν εκτεθειµένοι στον προαναφερόµενο κίνδυνο, γεγονός που θα µπορούσε να έχει 
ουσιώδη αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση 
και στα αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου.  Επίσης, δεν µπορεί να 
υπάρξει διαβεβαίωση ότι, στο µέλλον έξοδα που σχετίζονται µε την εύρεση, εκµετάλλευση και 
αποκατάσταση των κοιτασµάτων των ορυκτών που εµπορεύεται θα ανακτηθούν πλήρως, 
γεγονός που θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
στην οικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε το περιβάλλον, την υγιεινή 
και την ασφάλεια  
 
Σε κάθε χώρα που έχει παρουσία, ο Όµιλος της S&B υπόκειται σε νόµους και κανονισµούς που 
αφορούν αέριες εκποµπές, θόρυβο, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και 
αποκατάσταση περιβάλλοντος. Οι περισσότερες από τις µεταλλευτικές δραστηριότητες, που 
συνιστούν τους βασικούς επιχειρησιακούς τοµείς της S&B, έχουν κάποια επίπτωση, έστω 
περιορισµένη και προσωρινή, στο περιβάλλον, στον ανθρώπινο πληθυσµό που τις περιβάλλει, 
ή µπορεί να προκαλέσουν σωµατικούς τραυµατισµούς και βιοµηχανικά ατυχήµατα. Οι σχετικοί 
κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ασφάλεια αντιµετωπίζονται από το συµβούλιο 
Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Υ.Α) του Οµίλου, του οποίου προεδρεύει ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η συµµόρφωση στα πρότυπα πιστοποίησης ISO 14001 (για τις 
εγκαταστάσεις της S&B που παράγουν 84% των προϊόντων της) συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση και εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, µέσω εσωτερικών και 
εξωτερικών ελέγχων. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια προσδιορίζονται µέσω των ελέγχων που 
πραγµατοποιούν οι µηχανικοί ασφαλείας και όλα τα στελέχη της οργάνωσης στην Ελλάδα. 
Επίσης, ο Όµιλος S&B παρέχει εφόδια για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του και 
υποστηρίζει την εγρήγορση σε θέµατα ασφάλειας µε την υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών, 
που έχουν ήδη εφαρµοστεί στην Ελλάδα και προοδευτικά εφαρµόζονται και σε άλλες 
περιοχές. Ωστόσο, η Εταιρία και ο Όµιλος παραµένουν εκτεθειµένοι στους προαναφερόµενους 
κινδύνους, γεγονός που θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας 
και του Οµίλου. Περαιτέρω, είναι πιθανό οι µεταλλευτικές δραστηριότητες να υπαχθούν σε 
αυστηρότερους περιβαλλοντικούς νόµους και κανονισµούς στο µέλλον. Ο Όµιλος δεν είναι σε 
θέση να προβλέψει τα έξοδα σε περίπτωση που χρειαστεί να αυξήσει τις δαπάνες του για να 
συµµορφωθεί µε τυχόν µελλοντικές αλλαγές στο νοµοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον που 
διέπει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. Εάν οι κανονισµοί αυτοί καταστούν 
αυστηρότεροι στο µέλλον, το γεγονός αυτό θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, οικονοµική κατάσταση και αποτελέσµατα λειτουργίας της 
Εταιρίας και του Οµίλου. 
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Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την αύξηση της τιµής των 
καυσίµων και της ενέργειας 
 
Ο Όµιλος S&B χρησιµοποιεί καύσιµα και πηγές ενέργειας για την παραγωγή και τις µεταφορές, 
οι οποίες υπόκεινται σε σηµαντικές και ξαφνικές διακυµάνσεις ως αποτέλεσµα διάφορων 
παραγόντων. Οι γεωγραφικές τοποθεσίες και πηγές εφοδιασµού του Οµίλου παραµένουν 
διαφοροποιηµένες. Για να µετριαστούν οι επιπτώσεις αυτές, η διοίκηση εστιάζει στην 
εξοικονόµηση ενέργειας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα 
προσαρµόζει, όπου είναι εφικτό, την εµπορική της πολιτική. Επιπλέον, οχυρώνεται έναντι των 
µεταβολών στις αγοραστικές τιµές µέσω της χρήσης παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
Παρόλα αυτά, οξείες µεταβολές των τιµών ενέργειας µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην επιχειρηµατική  δραστηριότητα, οικονοµική κατάσταση και αποτελέσµατα λειτουργίας 
της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται µε την αύξηση του κόστους των 
µεταφορών 
 
Ο Όµιλος S&B κάνει εκτεταµένη χρήση ποντοπόρων πλοίων για να καλύψει τις ανάγκες του σε 
µεταφορές και ο κύριος κίνδυνος συνίσταται στις µεταφορές µπεντονίτη και περλίτη από την 
Ανατολική Μεσόγειο προς την Ανατολική Ακτή της Βορείου Αµερικής, τη Βόρεια Ευρώπη και 
σε λιγότερο βαθµό προς τη ∆υτική Μεσόγειο. Μέρος αυτού του κινδύνου µετριάζεται µε 
µεσοπρόθεσµες συµβάσεις µε πλοιοκτήτριες εταιρίες και ναυλωτές, ενώ παράλληλα, δύναται 
να αντισταθµιστεί ο αντίκτυπος από τις µεταβολές στις τιµές των ναύλων µε τη χρήση 
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων ανάλογα µε την περίπτωση. Συνεπώς, ενδεχόµενη αύξηση 
του κόστους µεταφοράς των εµπορευµάτων, θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα 
λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Οι δαπάνες αποκατάστασης των ορυχείων του Οµίλου µπορεί να είναι υψηλότερες 
από τις προβλεπόµενες λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στη νοµοθεσία ή στις 
πρακτικές του Οµίλου.   
 
Ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα, 
πρόβλεψη για µελλοντικές αποκαταστάσεις εδαφικών εκτάσεων οι οποίες έχουν προσβληθεί 
ως αποτέλεσµα της µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταλλευτικής δραστηριότητας και 
απορρέουν είτε από την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία ή από δεσµευτικές πρακτικές του 
Οµίλου. Η πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 
Αντανακλά την παρούσα αξία του αναµενόµενου κόστους αποκατάστασης, χρησιµοποιώντας 
εκτιµώµενες ταµειακές ροές (βάσει του µέσου σταθµικού κόστους δανεισµού του Οµίλου) και 
υπολογίζεται βάσει της µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού προσβληθείσας επιφάνειας 
εδαφικής έκτασης και του µέσου κόστους αποκατάστασης ανά µετρική µονάδα εδάφους, σε 
επίπεδο περιοχής εδαφικής όχλησης. Μεταβολές στις µελλοντικές εκτιµώµενες ταµειακές ροές 
αναγνωρίζονται στον ισολογισµό προσαρµόζοντας τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού, ενώ, µεταβολές στις µελλοντικές ταµειακές ροές εξοφληµένων κοιτασµάτων 
καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα χρήσεως. ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας των 
υπολογισµών και του σηµαντικού αριθµού παραδοχών που εµπεριέχονται σε αυτούς, η 
∆ιοίκηση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προσπαθεί να εκτιµήσει κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την παρούσα αξία της εν λόγω υποχρέωσης.  Ωστόσο, ενδεχόµενη αύξηση των 
δαπανών αποκατάστασης λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, θα µπορούσε να έχει αρνητική 
επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα 
αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
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Η εφαρµογή της στρατηγικής ανάπτυξης του Οµίλου, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων εξαγορές εταιριών, και η οικονοµική επίδραση αυτής της ανάπτυξής 
µπορούν να επηρεαστούν από µια πληθώρα παραγόντων 
 
Η στρατηγική ανάπτυξης του Οµίλου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, εξαγορές εταιριών. Η 
εφαρµογή αυτής της στρατηγικής απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις ή δαπάνες, ενώ η επίδραση 
της ανάπτυξης στην κερδοφορία του Οµίλου µπορεί να επηρεαστεί από πληθώρα 
παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων του κόστους εξαγοράς µιας εταιρίας, της επιτυχούς 
ένταξης αυτής στις πολιτικές και τον τρόπο λειτουργίας του Οµίλου. Εάν η Εταιρία δεν 
µπορέσει να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική ανάπτυξης επιτυχώς, ενδεχοµένως να υπάρξουν 
ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, οικονοµική κατάσταση 
και αποτελέσµατα λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Οι βασικοί µέτοχοι ασκούν σηµαντική επιρροή στην Εταιρία  
 
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει ειδικά δικαιώµατα ψήφου για επιµέρους 
κατηγορίες µετοχών ή µετόχων. Η οικογένεια Κυριακοπούλου, είναι κάτοχος συνολικού 
ποσοστού, άµεσα και έµµεσα, δικαιωµάτων ψήφου 59,10%, (κατά την 05.08.2009) του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας και µπορεί να ασκεί επιρροή στις αποφάσεις 
που λαµβάνονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση 
της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οικογένεια Κυριακοπούλου θα συνεχίσει να 
ελέγχει τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας, µε βάση τις 
σχετικές δηλώσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, όπως συνάγεται και από την 
21.05.2009 Έκθεση του ∆.Σ. της Εταιρίας για την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
Ακόµη κι αν η οικογένεια Κυριακόπουλου πάψει να κατέχει ή να ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, 
περισσότερο από 50% των µετοχών της Εταιρίας, για όσο καιρό κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, 
περισσότερο από το 1/3 των µετοχών της Εταιρίας, θα είναι σε θέση να αποτρέπει εταιρικές 
ενέργειες που απαιτούν την έγκριση των µετόχων της Εταιρίας σχετικά µε οποιαδήποτε 
αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, απορρόφηση, συγχώνευση, και διάθεση κερδών, 
µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου. Κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων ψήφου της, η οικογένεια Κυριακόπουλου ενδέχεται να έχει ως κίνητρο 
συµφέροντα διαφορετικά από τα συµφέροντα των µετόχων. 
 
H Εταιρία δεν µπορεί να βεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον 
 
Η Εταιρία τα τελευταία χρόνια καταβάλει µερίσµατα συστηµατικά. Παρά το γεγονός αυτό, 
οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, 
για την καταβολή µερισµάτων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης 
της οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων λειτουργίας της Εταιρίας και του Οµίλου, 
νοµικών απαιτήσεων και άλλων παραγόντων. Μπορεί επίσης, να υπόκειται σε  συµφωνίες που 
περιορίζουν την ικανότητά της να καταβάλει µερίσµατα.  
 
 
2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και 

τις Μετοχές της Εταιρίας 
 
Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής παρουσιάζει διακυµάνσεις. 
 
Η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α. µπορεί να επηρεαστεί από 
συγκυριακούς και άλλους παράγοντες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του ελέγχου 
της. Συνεπώς οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της 
Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις διαχρονικά 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, 
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το αίσθηµα της γεωπολιτικής αστάθειας, οι οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις κ.λ.π., είναι 
παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της αξίας της επένδυσης. 
 
Επιπλέον, η Εταιρία δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της δεν 
θα µειωθεί σε επίπεδα χαµηλότερα της Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών της, ούτε ότι µετά 
την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να 
πωλήσουν τις µετοχές τους σε τιµή ίση, ή µεγαλύτερη από αυτή της Τιµής ∆ιάθεσης. Συνεπώς 
είναι πιθανό οι επενδυτές, που θα έχουν ασκήσει τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου, να υποστούν ζηµία εξ αποτιµήσεως. 
 
Επίσης, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα µπορούν να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές 
µόνο µετά την καταχώρησή τους στο λογαριασµό αξιών τους, (βλ. Ενότητα «∆ιαδικασία 
άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) και ότι η 
ηµεροµηνία εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών δύναται να είναι 
διαφορετική από εκείνη που παρατίθεται ως εκτιµώµενη στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 
∆εν θα υπάρξει αποζηµίωση για τα δικαιώµατα προτίµησης που δεν θα ασκηθούν 
 
Η περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης θα αποφασισθεί από το ∆.Σ. της Εταιρίας 
και θα ανακοινωθεί από τον Τύπο. Εάν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώµατά του 
µέχρι την τελευταία ηµεροµηνία άσκησης ή δεν τα πωλήσει, τα δικαιώµατα αυτά θα 
εκπνεύσουν χωρίς καµία αξία και δε θα τύχουν καµίας αποζηµίωσης. 
 
Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους 
(dilution) 
 
Η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας παρέχει το δικαίωµα σε όλους τους 
παλαιούς µετόχους της να συµµετάσχουν σε αυτή, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο. Οι 
µέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση θα υποστούν 
µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους. 
 
Η αγορά των δικαιωµάτων προτίµησης ενδέχεται να µην αναπτυχθεί επαρκώς 
 
Η Εταιρία δεν µπορεί να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων προτίµησης θα λειτουργήσει επαρκώς, ή ότι η τιµή διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων αυτών δεν θα παρουσιάσει διακυµάνσεις. 
 
Η αγοραία τιµή των µετοχών της Εταιρίας µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τις 
πωλήσεις σηµαντικών ποσοστών Μετοχών από την Εταιρία ή τους υπάρχοντες 
µετόχους της Εταιρίας ή την προσδοκία ότι τέτοιες πωλήσεις θα µπορούσαν να 
συµβούν   
 
Κατά την ολοκλήρωση της δηµόσιας προσφοράς, οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας κατά την 
έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α., θα ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, 
τουλάχιστον 59,10% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι βασικοί µέτοχοί της Εταιρίας 
κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α. έχουν δηλώσει ότι 
προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συµµετοχής τους στην Εταιρία, ασκώντας τα 
δικαιώµατα προτίµησης που τους αναλογούν στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την έναρξη διαπραγµάτευσης των 
νέων µετοχών (βλ. ενότητα «∆ήλωση Βασικών Μετόχων» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). Εντούτοις, πωλήσεις σηµαντικού αριθµού των µετοχών της Εταιρίας, από τους 
βασικούς µετόχους της ή η προσδοκία ότι τέτοιες συναλλαγές µπορεί να συµβούν θα 
µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιµή των Μετοχών. 
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
 
3.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα 
 
Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες και τα 
οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου οι επενδυτές να είναι σε θέση µε 
εύληπτο και κατανοητό τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας καθώς και 
τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές της.   
 
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) τους 
Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου. 
 
Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και 
διευκρινίσεις αναφορικά µε το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο µπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία: 
 
� της εταιρίας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., οδός Α. Μεταξά 15, Κηφισιά Αττικής, τηλ. 

210 6296000, fax: 210 6296100, υπεύθυνος ο κος Χάρης Κοτσόκολος, υπεύθυνος 
Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων. 

� των Συµβούλων Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 
Αθήνα Αττικής, τηλ. 210 37 21 920, fax: 210 37 21 921, υπεύθυνος ο κ. Πάτροκλος 
Καραντινός και Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 45, Αθήνα Αττικής, 210 32 62 000, υπεύθυνες 
η κα ∆ήµητρα Κουλουριώτη και η κα ∆έσποινα Καντζή.  

 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων.  
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, 
παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), των 
Συµβούλων Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr) και Alpha 
Bank (www.alpha.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.sandb.com). Επίσης, το 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, 
εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., οδός Α. Μεταξά 
15, Κηφισιά Αττικής και στα γραφεία των Συµβούλων Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής και Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 45, Αθήνα Αττικής. 
 
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται 
από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία 
αφορά στην Εταιρία και στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.  
 
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν 
από την πλευρά της Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και οι 
Σύµβουλοι Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha Bank, βεβαιώνουν ότι 
το Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Τα φυσικά πρόσωπα, εκ µέρους της Εταιρίας, που επιµελήθηκαν της σύνταξης του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής: 
 
� Ευθύµιος Βιδάλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
� Κρίτων Αναβλαβής, Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου. 
 
Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ 
µέρους της Εταιρίας που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και οι 
Σύµβουλοι Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha Bank, ως νοµικά 
πρόσωπα είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Επιπλέον 
µόνον για την ενότητα «3.3. Νόµιµοι Ελεγκτές» υπεύθυνη είναι η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ µέρους της 
Εταιρίας που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και οι Σύµβουλοι 
Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha Bank, ως νοµικά πρόσωπα, 
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενου του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού 
έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να 
αλλοιώνουν το περιεχόµενο του. 
 
Επιπλέον για την ενότητα «3.3. Νόµιµοι Ελεγκτές» η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της 
εν λόγω ενότητας του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο 
επενδυτικό κοινό, και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι, έχει λάβει κάθε εύλογο µέτρο για να βεβαιωθεί 
ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην ενότητα «3.3. Νόµιµοι Ελεγκτές» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, είναι, εξ’ όσων 
γνωρίζει, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το 
περιεχόµενο της ως άνω ενότητας. 
 
Οι Σύµβουλοι της παρούσας Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha 
Bank, γνωστοποιούν στο επενδυτικό κοινό ότι έχει διενεργηθεί κατ’ εντολή τους έκτακτος 
νοµικός έλεγχος από τη δικηγορική εταιρία «Καρατζά & Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία», 
Οµήρου 8, Αθήνα, τηλ. 210 3713600, προκειµένου να δοθεί η επιστολή πορισµάτων που 
παρατίθεται στην ενότητα «Πορίσµατα Νοµικού Ελέγχου» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου. Επίσης, κατ΄ εντολή των Συµβούλων Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha Bank, η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
(11ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 144 51 Αθήνα) προέβη σε επισκόπηση της δήλωσης της 
Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
και εξέδωσε βεβαίωση αναφορικά µε την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 
Εκδότριας. Οι ως άνω, Έκθεση Επισκόπησης και Βεβαίωση, παρατίθενται στην ενότητα 
«Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και Έκθεση Επισκόπησης 
της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
 
 
 
Τα τυχόν συµφέροντα και οι σχέσεις των Συµβούλων Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Alpha Bank µε την S&B παρουσιάζονται µε σχετική αναφορά στην ενότητα 
«Σύγκρουση Συµφερόντων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.2 Πορίσµατα Νοµικού Ελέγχου 
 
Για τους σκοπούς της σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κατόπιν αιτήµατος των 
Συµβούλων Έκδοσης διενεργήθηκε Νοµικός Έλεγχος (εφεξής ο «Νοµικός Έλεγχος»). 
 
Αντικείµενο του Νοµικού Ελέγχου ήταν η εταιρία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
 
Ο εν λόγω Νοµικός Έλεγχος διενεργήθηκε από την ∆ικηγορική Εταιρία Καρατζά και 
Συνεργάτες, (Α.Μ.∆.Σ.Α. 80013), οδός Οµήρου 8, Αθήνα, τηλ.: 210 37 13 600 (εφεξής 
«Έκτακτος Νοµικός Ελεγκτής»). Η ∆ικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες, δηλώνει ότι 
δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρία υπό την 
παρατήρηση ότι η ∆ικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες ενδέχεται να παράσχει νοµική 
υποστήριξη στην Εταιρία, στους κυρίους µετόχους της Εταιρίας ή/και συνδεδεµένων µε 
αυτούς ή/και µε την Εταιρία προσώπων (υπό την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του 
κ.ν. 2190/1920), στο µέλλον. 
 
O Νοµικός Έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστηµα από 01.01.2006 έως και 19.08.2009 και 
διενεργήθηκε µε βάση τα έγγραφα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσε η Εταιρία στη 
διάθεσή του Νοµικού Ελέγχου, την από 19.08.2009 Βεβαίωση των νόµιµων εκπροσώπων της 
Εταιρίας (η «Βεβαίωση») και την από 07.07.2009 Επιστολή της Νοµικής Συµβούλου του 
Οµίλου και άλλες επιστολές, βεβαιώσεις και δηλώσεις τις οποίες έλαβε ο έκτακτος νοµικός 
ελεγκτής κατά τη διενέργεια του νοµικού ελέγχου που διενήργησε. 
 
Η ∆ικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες, δηλώνει ότι παρέχει το δικαίωµα να 
περιληφθούν τα πορίσµατα του νοµικού ελέγχου της, µε τη µορφή και στο πλαίσιο που 
περιλαµβάνονται στη σχετική επιστολή πορισµάτων νοµικού ελέγχου (εφεξής η «Επιστολή 
Πορισµάτων Νοµικού Ελέγχου»). Επιπλέον, η ∆ικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες 
δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή της η Επιστολή Πορισµάτων Νοµικού Ελέγχου να είναι 
έγγραφο στη διάθεση του κοινού.  
 
Ακολούθως παρατίθενται αυτούσια τα πορίσµατα του Νοµικού Ελέγχου, όπως 
περιλαµβάνονται στην από 19.08.2009 Επιστολή Πορισµάτων. 
 
« 
� Τα στοιχεία που µας χορηγήθηκαν από την Εταιρία είναι, κατά τη γνώµη µας, επαρκή για 

τη διεξαγωγή του νοµικού ελέγχου για το σκοπό της σύνταξης του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου. 

 
� ∆εν προέκυψαν, στο πλαίσιο του νοµικού ελέγχου που διενεργήσαµε, νοµικά ζητήµατα 

που θα µπορούσαν να εµποδίσουν από νοµική άποψη την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή των νέων µετοχών της στο Χ.Α. 

 
� Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν παραβιάζει την ισχύουσα νοµοθεσία και έχει 

εναρµονισθεί µε τις τροποποιήσεις του ν. 3604/2007 στον κ.ν. 2190/1920, σε συνάρτηση, 
επίσης, µε όσα αναφέρονται στις ενότητες «∆ιοικητικό Συµβούλιο», «Ιδρυτική Πράξη και 
Καταστατικό» και «∆ικαιώµατα Μετόχων» του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

 
� Από τον νοµικό έλεγχο που διενεργήσαµε δεν προέκυψε στοιχείο παραβίασης από την 

Εταιρία νόµου ή κανονισµού από την οποία (παραβίαση) να προκύπτει ή να ενδέχεται να 
προκύψει ουσιώδης επίπτωση στην νοµική της κατάσταση. 

 
� Η νοµική κατάσταση των µετοχών της Εταιρίας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους 

κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται.    
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� Η Εταιρία εφαρµόζει όλες τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διατάξεις της εταιρικής 

διακυβέρνησης και διαθέτει επαρκή εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας που περιλαµβάνει 
το ελάχιστο περιεχόµενο που προβλέπεται στο ν.3016/2002. Η Εταιρία έχει συµµορφωθεί 
προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7-8 του ν.3016/2002. Η από 16.06.2009 Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου σε 
συµµόρφωση µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.  

 
� Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και οι µετοχές της 

Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωµένες. 
 
� Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες 

και δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη 
διαπραγµατευσιµότητα και µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. Για τις µετοχές επί των 
οποίων έχει συσταθεί περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) 
απαιτείται η άρση του περιορισµένου εµπράγµατου δικαιώµατος για τη χρηµατιστηριακή 
µεταβίβασή τους. 

 
� ∆εν υπάρχουν προνοµιούχες µετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες µετατρέψιµες σε ή 

ανταλλάξιµες µε µετοχές της Εταιρίας. 
 
� ∆εν υπάρχει απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που να εκκρεµεί, 

πλην της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.  
 
� Πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υφίστανται συµβάσεις µετόχων, 

συµβάσεις µεταβίβασης µετοχών, συµβάσεις επαναγοράς µετοχών, συµβάσεις 
περιορισµού του δικαιώµατος µεταβίβασης ή επιβάρυνσης µετοχών της Εταιρίας, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµβάσεων που αφορούν δικαιώµατα ψήφου, δικαιώµατα 
προτίµησης, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς των µετοχών της Εταιρίας, δικαιώµατα 
αγοράς ή πώλησης ή συµφωνίες διανοµής κερδών, ή διανοµής µερίσµατος ή συµφωνία 
που να προβλέπει ότι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει το αντικείµενο 
δικαιώµατος προαίρεσης.  

 
� Οι µετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς. 
 
� ∆εν υφίστανται κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ούτε υπήρξαν κατά την 

χρήση του 2008 και την τρέχουσα χρήση δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά των 
κοινών µετοχών της Εταιρίας. 

 
� Πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα µέλη των διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας δεν συµµετέχουν στο µετοχικό της 
κεφάλαιο και δεν έχουν κανένα δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών της. 

 
� Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. 
 
� Η Εταιρία δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε 

εκκρεµεί κατά αυτής αίτηση πτώχευσης. Η άδεια λειτουργίας της δεν έχει ανακληθεί και 
δεν έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής της. 

 
� Αναφορικά στη λειτουργία και εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων, των µεταλλείων και 

ορυχείων του οµίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρία, στην Ελλάδα, ο όµιλος λειτουργεί 
συµµορφούµενος µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, µεριµνώντας για την έκδοση 
των απαιτούµενων εγκρίσεων µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικών 
µελετών και λοιπών αδειών και την εφαρµογή των όρων που τις διέπουν.  
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� Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, δεν υφίσταται άλλη 

δικαστική υπόθεση, στην οποία εµπλέκεται η Εταιρία, της οποίας πιθανή αρνητική έκβαση 
να είναι πιθανό να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας σε 
ενοποιηµένη βάση.  

 
� Κατόπιν µελέτης του ενηµερωτικού δελτίου, δεν έχει παραληφθεί από αυτό ουσιώδες 

νοµικό ζήτηµα σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανόνες που διέπουν την σύνταξή του 
που θα έπρεπε να έχει περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο σύµφωνα µε το ν. 3401/2005 
και σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό 809/2004.  

 
Τέλος, σηµειώνουµε τα εξής: 
Ο νοµικός έλεγχος που διενεργήσαµε προκλήθηκε ύστερα από εντολή σας λόγω της Αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου και διενεργήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς 
της προετοιµασίας του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, τέθηκαν 
υπόψη µας από την Εταιρία, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία, στα οποία και βασισθήκαµε 
αποκλειστικά, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στον Κατάλογο Παρασχεθέντων Εγγράφων µε 
βάση την Κατάσταση Αιτουµένων Εγγράφων Νοµικού Ελέγχου που αποτελεί παράρτηµα της 
Βεβαίωσης της Εταιρίας. 
 
Η Εταιρία µε τη Βεβαίωση έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα ή στοιχεία για 
την Εταιρία, πέραν όσων έχει θέσει υπόψη µας και τα οποία έχουν καταγραφεί στον Κατάλογο 
Παρασχεθέντων Εγγράφων µε βάση την Κατάσταση Αιτουµένων Εγγράφων Νοµικού Ελέγχου 
που αποτελεί παράρτηµα της Βεβαίωσης και όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, τα 
οποία θα µπορούσαν να έχουν ουσιώδη επιρροή στα παραπάνω πορίσµατα.  
 
Τα πορίσµατα που προκύπτουν από τον νοµικό µας έλεγχο τελούν υπό τις ακόλουθες 
επιφυλάξεις και υποθέσεις: 
 
1. Οι απόψεις και εκτιµήσεις, που διατυπώνονται τελούν υπό την επιφύλαξη της 

γνησιότητας, ακρίβειας και πληρότητας των χορηγηθέντων εγγράφων, πιστοποιητικών και 
λοιπών στοιχείων, για την οποία δεν εκφέρουµε γνώµη, ούτε βεβαιώνουµε. 
Επισηµαίνουµε ότι δεν έχουµε εξετάσει την ακρίβεια και πιστότητα των δηλώσεων, 
πράξεων και γεγονότων, που µνηµονεύονται στα διάφορα έγγραφα, καθώς και τη 
νοµιµοποίηση της Εταιρίας και των αντισυµβαλλοµένων τους στις διάφορες συµβάσεις 
που απετέλεσαν αντικείµενο του ελέγχου µας. 

2. Η ελεγκτική µας διαδικασία περιορίζεται στην εξέταση θεµάτων που άπτονται του 
ελληνικού δικαίου µόνον, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο διενέργειάς της. Επίσης, δεν 
εκφράζουµε άποψη σχετικά µε οποιεσδήποτε άλλες, πέραν των νοµικών, επιπτώσεις στην 
Εταιρία και στον όµιλο στον οποίο ανήκει η Εταιρία εκ των πληροφοριών που ετέθησαν 
υπ’ όψιν µας στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας. 

3. Κατά την ελεγκτική µας διαδικασία δεν εξετάσαµε οικονοµικά, λογιστικά, φορολογικά, 
εµπορικά, λειτουργικά ή τεχνικά θέµατα και στοιχεία που αφορούν την Εταιρία ούτε την 
πραγµατική (φυσική) κατάσταση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας. 
Περαιτέρω, δεν εκφέρουµε οποιαδήποτε άποψη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις 
και τα λοιπά οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία της Εταιρίας. 

4.  ∆εν βεβαιώνουµε την ακρίβεια ή/και αλήθεια των δηλώσεων της Εταιρίας που τέθηκαν 
υπόψη µας κατά την ελεγκτική µας διαδικασία ή/και που περιέχονται στα ως άνω 
πορίσµατά µας.» 
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3.3 Νόµιµοι Ελεγκτές 
 
Οι Σύµβουλοι της Έκδοσης γνωστοποιούν στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχουν διενεργήσει 
ανεξάρτητο οικονοµικό έλεγχο. 
 
3.3.1 Εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και 2008 και 
έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης περιόδου 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται, και οι ενδιάµεσες 
εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου επισκοπούνται, από τακτικούς 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές έχει παραιτηθεί ή 
ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες καθώς και µέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  
 
Ο έλεγχος των δηµοσιευµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι 
οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π.), για τις χρήσεις 2006-
2008, πραγµατοποιήθηκε ως ακολούθως: 
 
� Χρήση 2006: Γιάννης Γ. Μυστακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) της ελεγκτικής εταιρίας 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόµετρο Εθνικής 
Οδού Αθηνών Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000), 

� Χρήση 2007: Γιάννης Γ. Μυστακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) της ελεγκτικής εταιρίας 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόµετρο Εθνικής 
Οδού Αθηνών Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000), 

� Χρήση 2008: Βασίλειος Καµινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ 
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού 
Αθηνών Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000). 

 
Οι εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και 2008, καθώς και η έκθεση 
επισκόπησης της ενδιάµεσης περιόδου 1.1 – 30.06.2009, µε ηµεροµηνίες 15.03.2007, 
13.03.2008, 09.03.2009 και 05.08.2009 αντιστοίχως, µαζί µε τις σχετικές ατοµικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα 
πρέπει να διαβάζονται συναρτήσει αυτών, βρίσκονται διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρίας, 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων Α. Μεταξά 15, 145 64 
Κηφισιά, καθώς στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση www.sandb.com. 
 
Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα των ως άνω 
ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, όπως προέρχονται από τις εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών 
καταστάσεων (Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων 
κεφαλαίων, Κατάσταση Ταµειακών Ροών) της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν, 
31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008. Οι λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν 
αντίστοιχα µε την από 15.03.2007 απόφαση του ∆.Σ. και µε την από 31.05.2007 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, µε την από 13.03.2008 απόφαση του ∆.Σ. και µε την από 
14.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και µε την από 09.03.2009 απόφαση 
του ∆.Σ. και µε την από 16.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 
Χρήση 2006 
 
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Γιάννη 
Γ. Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511), επί των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2006. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ∆ηµοσιευµένων 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2006 
 
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της S&B Βιοµηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε. («η Μητρική Εταιρία»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Μητρικής Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση 
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 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 του 
Οµίλου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
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 ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική του επίδοση και τις ταµειακές του ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.» 
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Χρήση 2007 
 
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Γιάννη 
Γ. Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511), επί των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων . 
 
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ∆ηµοσιευµένων 
Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2007 
 
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της S&B Βιοµηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε. («η Μητρική Εταιρία»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 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. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
Η ∆ιοίκηση της Μητρικής Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση 
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 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 του 
Οµίλου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
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 ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική του επίδοση και τις ταµειακές του ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.  
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Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από 
το άρθρο 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 
3371/2005 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.» 
 
Χρήση 2008 
 
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. 
Βασίλειου Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411), επί των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2008. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων . 
 
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ∆ηµοσιευµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης 2008 
 
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρίας S&B 
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (η «Εταιρία») και των θυγατρικών της («ο Όµιλος») και τις εταιρικές 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, που αποτελούνται από τους ισολογισµούς της 31ης 
∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρίας που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
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 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση 
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου 
µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο 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 
εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
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 ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και 
της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
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Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζοµένων από τα άρθρα 43α ,107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 
 
Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Επισκόπησης του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. 
Βασίλειου Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411), επί των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων 
της Εταιρίας για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009. Η εν λόγω Έκθεση Επισκόπησης αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Έκθεση Επισκόπησης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Ενδιάµεσης 
Οικονοµικής Πληροφόρησης 
 
«Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά 
Α.Ε. (η «Εταιρία») καθώς και τη συνηµµένη ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 
Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικού  εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της Εταιρίας και του Οµίλου της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 
ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη 
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 
Οικονοµική Αναφορά («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί 
αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης 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 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής 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, µε τη παρούσα, δεν διατυπώνουµε γνώµη 
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 ∆ΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από 
το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη 
ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση.» 
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 16.06.2009 εξέλεξε για τη χρήση 2009 ως 
ελεγκτικό φορέα την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 
210 2886000) και συγκεκριµένα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καµινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 
20411) και αναπληρωµατικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Πελεντρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831).  
 
3.3.2 Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και 
Έκθεση Επισκόπησης της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου 
κίνησης 
 
Για τους σκοπούς της σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κατόπιν αιτήµατος των 
Συµβούλων Έκδοσης έχει διενεργηθεί επισκόπηση της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια 
του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου S&B και έλεγχος της επάρκειας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. προκειµένου να δοθούν από την 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - 
Λαµίας, 144 51 Αθήνα) οι σχετικές εκθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 
 
Οι εν λόγω εκθέσεις συντάχθηκαν από την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 144 51 Αθήνα) και ακολούθως παρατίθενται 
αυτούσιες όπως περιλαµβάνονται στην από 19.08.2009 επιστολή της. 
 
 
Βεβαίωση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της επάρκειας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
 
«Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
Α. Μεταξά 15 
145 64, Κηφισιά      Αθήνα, 19 Αυγούστου 2009 
 
Κύριοι,  
 
Στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της ανώνυµης εταιρείας S&B 
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008, µελετήσαµε και αξιολογήσαµε τα συστήµατα λογιστικής 
οργανώσεως και οικονοµικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, στο βαθµό που 
θεωρήσαµε απαραίτητο, ώστε να έχουµε µια εκτίµηση της αξιοπιστίας των συστηµάτων 
αυτών, όπως απαιτείται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρµονισµένα µε 
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και ειδικότερα από το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 315 
«Κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της και εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας». Ο αποκλειστικός σκοπός αυτής της µελέτης και αξιολόγησης ήταν να 
προσδιοριστεί η φύση, ο χρόνος και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που κρίναµε 
αναγκαίες, ώστε να είµαστε σε θέση να εκφέρουµε γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις τις 
Εταιρείας και συνεπώς, η έρευνα αυτή ήταν σηµαντικά πιο περιορισµένη από ό,τι θα 
χρειαζόταν αν επρόκειτο να εκφέρουµε γνώµη για την πληρότητα των ανωτέρω συστηµάτων 
στο σύνολό τους. 
 
Επισηµαίνουµε ότι, λόγω των εγγενών περιορισµών σε οποιοδήποτε σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, είναι πιθανόν να υπάρχουν λάθη ή διαχειριστικές ανωµαλίες που να µην είναι 
δυνατόν να αποκαλυφθούν από τον έλεγχο. Επίσης, η προβολή στο µέλλον οποιασδήποτε 
τρέχουσας εκτίµησης, σχετικά µε την αξιοπιστία ενός συστήµατος, υπόκειται στον κίνδυνο ότι 
οι διαδικασίες µπορεί να καταστούν ανεπαρκείς λόγω αλλαγών στις συνθήκες ή λόγω του ότι 
η έκταση εφαρµογής αυτών των διαδικασιών υποβαθµίζεται στο µέλλον. 
 
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, µε βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που 
διενεργήσαµε, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα Ελεγκτικά Πρότυπα, για τον αποκλειστικό 



 49

σκοπό της έκφρασης γνώµης επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη µας αδυναµίες που να 
επιδρούν ουσιωδώς στην επάρκεια και αξιοπιστία των συστηµάτων λογιστικής οργανώσεως 
και οικονοµικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 
31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008.» 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δήλωσης της 
Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης 
 
«Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
Α. Μεταξά 15 
145 64, Κηφισιά      Αθήνα, 19 Αυγούστου 2009 
 
Κύριοι, 
 
 
Με βάση τη µεταξύ µας σύµβαση έργου της 3 Ιουλίου 2009 και τις διατάξεις του ΕΚ 809/2004 
επισκοπήσαµε τη δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης («η δήλωση επάρκειας») 
της εταιρείας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») και των θυγατρικών της 
(εφεξής ο «Όµιλος») για την περίοδο µέχρι την 30 Σεπτεµβρίου 2010 και η οποία 
περιλαµβάνεται στην ενότητα «4.1. ∆ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης» του 
εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό 
κοινό.   
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την ανωτέρω δήλωση επάρκειας, καθώς και για 
τη σύνταξη των ταµειακών ροών και των υποθέσεων επί των οποίων αυτή βασίζεται.  
 
Ευθύνη της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.  
∆ική µας ευθύνη είναι η διατύπωση γνώµης, για το κατά πόσο η δήλωση επάρκειας, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, έχει βασιστεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΕΚ 809/2004 και τις προτάσεις 
της CESR για τη συνεπή εφαρµογή του ΕΚ 809/2004. Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί για 
αποκλειστική χρήση της Εταιρείας και των Συµβούλων Έκδοσης, και δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από κανένα άλλο πρόσωπο και για κανένα άλλο σκοπό. Η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. αποδέχεται ευθύνη µόνο προς τα πρόσωπα που 
απευθύνεται η Έκθεση αυτή και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη αναφορικά µε το περιεχόµενο 
της Έκθεσης αυτής προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εάν οποιοσδήποτε τρίτος αποφασίσει 
να βασιστεί στο περιεχόµενο της παρούσας Έκθεσης αυτό θα γίνει µε δική του και µόνο 
ευθύνη. 
 
Βάση για την έκφραση γνώµης 
∆ιενεργήσαµε την εργασία µας µε βάση το ∆ιεθνές Πρότυπο Έργων ∆ιασφάλισης 3000 «Έργα 
διασφάλισης που δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση ιστορικής οικονοµικής πληροφόρησης». 
Σχεδιάσαµε και διενεργήσαµε τις εργασίες µας προκειµένου να συλλέξουµε τις πληροφορίες 
και εξηγήσεις τις οποίες κρίναµε απαραίτητες προκειµένου να αποκτήσουµε εύλογη 
διασφάλιση ότι η δήλωση επάρκειας που έχει διατυπώσει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει 
συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΕΚ 809/2004 και τις 
προτάσεις της CESR για τη συνεπή εφαρµογή του ΕΚ 809/2004. Η εργασία µας περιέλαβε τη 
διενέργεια συζητήσεων µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναφορικά µε τη διαδικασία κατάρτισης 
των ταµειακών ροών που υποστηρίζουν τη δήλωση επάρκειας και των βασικών υποθέσεων 
και παραδοχών καθώς και το κατά πόσο οι ταµειακές ροές αυτές έχουν συνταχθεί µε ακρίβεια 
βάσει των υποθέσεων και των διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης της Εταιρείας. Η εργασία 
µας έλαβε επίσης υπόψη και τη διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας που εφαρµόσθηκε από τη 
∆ιοίκηση της Εταιρείας σε βασικές υποθέσεις οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
των ταµειακών ροών. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, από κάθε ουσιώδη άποψη, η δήλωση επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης 
που έχει δηλώσει η Εταιρία στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε 
προβλέψεις του ΕΚ 809/2004 και τις προτάσεις της CESR για τη συνεπή εφαρµογή του ΕΚ 
809/2004.» 
 
Η «Βεβαίωση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της επάρκειας του συστήµατος 
Εσωτερικού ελέγχου» και η «Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» περιλαµβάνονται στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης των παραπάνω ελεγκτών και µε τη 
σύµφωνη γνώµη τους. Τα ανωτέρω έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν παραλείψεις 
που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 
Η εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής κ. Β. Καµινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και 
δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την S&B και τον Όµιλο της, 
περιλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν 
σηµαντικά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, πλην της αµοιβής της 
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών ως ελεγκτής της Εταιρίας και ορισµένων εκ των θυγατρικών της. 
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3.4 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2006 – 2008 και 

Περιόδου 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – 
λογιστές. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου των χρήσεων 2006, 2007 και 2008 
έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΛΠ/ ∆ΠΧΠ) και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική 
εταιρία. ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (11ο χιλιόµετρο 
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000). Τον έλεγχο εκ 
µέρους της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 διενήργησε ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής κ. Γ. Μυστακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) και για τη χρήση 2008 ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής κ. Β. Καµινάρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411). 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 εγκρίθηκαν µε την από 16.06.2009 απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις 
των δύο προηγούµενων εξεταζόµενων χρήσεων, 2006 και 2007 έχουν εγκριθεί από τις 
σχετικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας την 31.05.2007 και 
14.05.2008 αντίστοιχα. 
 
Οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και 
αφορούν τις περιόδους 1.1 – 30.06.2009 και 1.1 – 30.06.2008 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 
30.06.2009 οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν 
επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, εκτός από τον ισολογισµό της 31.12.2008 ο οποίος 
προέρχεται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί από τον ίδιο Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι, εντός της χρήσης 2008: 
α) η Εταιρία ολοκλήρωσε την εκχώρηση στους µετόχους της Εταιρίας µέρους του ποσοστού 
συµµετοχής της στη θυγατρική Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος 
Μοτοδυναµική), η οποία είχε αποφασισθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
11.01.2008 βάσει εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας τον ∆εκέµβριο του 
2007. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου από-αναγνωρίστηκαν από 
τον Ισολογισµό του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 καθώς κατά 
την ηµεροµηνία αυτή έπαψε η ∆ιοίκηση να κατέχει ουσιαστικά τον έλεγχο (control) του 
υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2007 και 2006 ταξινοµήθηκαν 
και αναταξινοµήθηκαν αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 σε διακριτές στήλες στην ενοποιηµένη 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων υπό τον τίτλο «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες», σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 5. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική την 31.12.2007, ηµεροµηνία κατά την οποία ενοποιήθηκαν για τελευταία 
φορά, παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 
χρήσεων 2007 και 2008, ως διακριτά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων στον 
Ισολογισµό. 

β) αποφάσισε και ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της εταιρίας «Ergotrak Εµπορική 
Μηχανηµάτων και Βιοµηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος 
Ergotrak). Η σχετική συµφωνία υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2008. Τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak από-αναγνωρίστηκαν από τον 
Ισολογισµό του Οµίλου κατά την 1η Ιουλίου 2008, ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία 
έπαψε να κατέχει τον έλεγχο (control) του Οµίλου Ergotrak. 
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Τα παραπάνω γεγονότα αποτυπώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ως εξής: 
α) στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 αναδιατυπώθηκαν 
αναλόγως και για τις δύο προαναφερόµενες εταιρικές πράξεις, 

β) στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων που αφορούσαν στη 
χρήση 2006 αναδιατυπώθηκαν ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση του µέρους του 
ποσοστού συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, λόγω του ότι η εισήγηση του ∆.Σ. της 
Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε την εκχώρηση του ποσοστού 
συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, έλαβε χώρα τον ∆εκέµβριο του 2007. 
 
Επιλεγµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και 
για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
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Κύκλος εργασιών 157.621 237.142 12.012 249.154 456.393 12.012 468.405 423.298 112.107 535.405 374.615 80.986 455.601

Μικ τά κ έρδη 32.656 54.852 3.199 58.051 103.392 3.199 106.591 109.613 22.566 132.179 100.689 14.534 115.223

Περιθώριο µικ τού κ έρδους 20,7% 23,1% 26,6% 23,3% 22,7% 26,6% 22,8% 25,9% 20,1% 24,7% 26,9% 17,9% 25,3%

Κέρδη προ φόρων ,  χρηµατοδοτικών ,  
επενδυτικών  αποτελ εσµάτων  και 
συνολ ικών  αποσβέσεων  (EBITDA)

18.148 35.291 611 35.902 65.290 611 65.901 67.036 7.866 74.902 60.084 6.043 66.127*

Κέρδη µετά από φόρους 1.817 10.360 2.442 12.802 14.258 1.379 15.637 22.374 4.302 26.676 19.808 3.730 23.538

Κατανέµονται σε:

Μετόχους εταιρείας 1.852 10.227 2.442 12.669 13.988 1.379 15.367 22.505 3.163 25.668 19.505 2.591 22.096

∆ ικαιώµατα µειοψηφ ίας (35) 133 - 133 270 - 270 (131) 1.139 1.008 303 1.139 1.442

Κέρδη µετ ά  από  φόρους  ανά 

µετ οχή - βασικά (σε €)
0,0600 0,3308 0,0789 0,4097 0,4524 0,0446 0,4970 0,7329 0,1030 0,8359 0,6406 0,0851 0,7257

Κέρδη µετ ά  από  φόρους  ανά 

µετ οχή - αποµειωµέν α (σε €) (1)
0,0597 0,3286 0,0785 0,4071 0,4499 0,0443 0,4942 0,7278 0,1023 0,8301 0,6385 0,0848 0,7233

Για  τ η χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου,
Για τ ην  6µηνη περίοδο που έλ ηξε 30 

Ιουν ίου,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2008 2008 2007 2006

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 



   

 
 (1) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους της 
Εταιρίας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον 
µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρίας (προσαρµοσµένο µε την 
επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που 
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων 
µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
(*) Σηµειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2006 που παρουσιάζονται στον παραπάνω 
πίνακα, ανερχόµενα σε συνολικό ποσό € 66.127 χιλ., προέρχονται από τα συγκριτικά µεγέθη 
της χρήσης 2006, όπως αυτά παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007. Εάν εφαρµοζόταν στα µεγέθη της χρήσης 2006 η µέθοδος 
υπολογισµού των EBITDA που προβλέπεται στην εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, τα EBITDA της χρήσης 2006 θα ανέρχονταν σε € 69.642 χιλ. Συγκεκριµένα, 
µε βάση τα οριζόµενα στην εν λόγω εγκύκλιο, στα EBITDA συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη / 
ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο δραστηριοτήτων του, ενώ δεν 
συµπεριλαµβάνεται το χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποζηµίωση 
προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου το αναπροσαρµοσµένο 
EBITDA της χρήσης 2006, το οποίο καθίσταται και συγκρίσιµο µε τα αντίστοιχα EBITDA των 
ετών 2007 και 2008, ανέρχεται σε € 69.642 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το κονδύλι 
«κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων» (EBITDA) υπολογίζεται ως εξής:  
 
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων 
± Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα 
+ Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων) 
= Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και    συνολικών 
αποσβέσεων 

 
Επισηµαίνεται ότι, ο Όµιλος συµπεριλαµβάνει στον υπολογισµό EBITDA τα κέρδη/ ζηµίες που 
αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο δραστηριοτήτων του Οµίλου, ενώ δεν 
συµπεριλαµβάνει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποζηµίωση 
προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι: 
1. Το κονδύλι «κέρδη/ζηµίες προ φόρων» που χρησιµοποιείται στον ανωτέρω υπολογισµό, 
λαµβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
2. Το κονδύλι «χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα» αφορά έσοδα, έξοδα, 
κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος (τόκοι καταθέσεων, 
δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι 
τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες κλπ), ενσώµατα και άυλα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα), στις περιπτώσεις που οι 
τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν ένα από τα αντικείµενα δραστηριότητας (segments) του 
εκδότη. Το κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από 
τόκους δανειακών κεφαλαίων, µη λειτουργικές συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα 
µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και 
αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
3. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ζηµίες προ φόρων, 
είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό των αποσβέσεων των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων 
(έσοδο), που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες βάσει των κονδυλίων 
των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για τις χρήσεις 2006 – 2008 και του καθαρού δανεισµού 
(µακροπρόθεσµα δάνεια + βραχυπρόθεσµα δάνεια + βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων 
δανείων – χρηµατικά διαθέσιµα) στις 31.12 κάθε χρήσης. 
 

Χρήση 2008 2007 2006

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων ) (% )

Αποδοτικότητα Μ.Ο .  Ιδ ίων  Κεφαλαίων  (προ φόρων ) 12,23 18,42 18,02

Αποδοτικότητα Μ.Ο .  Συνολ ικών  Α πασχολουµένων  Κεφαλαίων 4,59 6,98 6,73

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες )

Κυκλοφορία Απαιτήσεων  από Πελάτες 41,7 52,7 55,6

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων  προς Προµηθευτές 23,7 30,9 49,8

Κυκλοφορία Αποθεµάτων 93,0 76,3 100,2

∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

Ξένα / Ί δια Κεφάλαια 1,6 1,7 1,6

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Ά µεση Ρευστότητα 0,6 1,1 1,1

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (% )

Καθαρός δαν εισµός / EBITDA 3,08 2,81 2,39

EBITDA  / Καθαροί Τόκοι 5,26 6,09 9,32

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

Πηγή: Επεξεργασµένα από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, στοιχεία από τις δηµοσιευµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται 
από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µέθοδος υπολογισµού των παραπάνω δεικτών: 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (προ  φόρων ) (% )

Μέσου Όρου Ιδίων  Κεφαλαίων

Μέσου 'Ορου Συνολ ικών  Απασχολουµένων  Κεφαλαίων

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (ηµέρες )

Κυκ λοφορία Α παιτήσεων  από Πελάτες

Κυκ λοφορία Υποχρεώσεων  προς Προµηθευτές

Κυκ λοφορία Α ποθεµάτων

∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  (:1)

Ξένα / Ί δ ια Κεφάλαια

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Ά µεση Ρευστότητα

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (% )

Καθαρός δανεισµός / EBITDA

EBITDA  / Καθαροί Τόκοι

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

[Κέρδη προ Φόρων  Τρέχουσας Χρήσης/( (Ί δια Κεφάλαια τρέχ ουσας χρήσης +  
Ί δια Κεφάλαια προηγούµενης χρήσης) / 2)] Χ 100

[(Κέρδη προ Φόρων  Τρέχ ουσας Χρήσης) / ((Σύνολο Εν εργητικού 
Προηγούµενης Χρήσης +  Σύνολο Εν εργητικ ού τρέχ ουσας χρήσης)/2)] Χ 100

(Κυκλοφορούν τα Περιουσιακά Στο ιχ εία –Αποθέµατα ) / Βραχυπρόθεσµες  
Υποχρεώσεις

Καθαρός δαν εισµός / EBITDA

EBITDA  / (Χρεωστικ ο ί τόκ οι – Πιστωτικο ί τόκοι) 

[(Εµπορικ ές απαιτήσεις) / Κύκλος Εργασιών  Τρέχουσας Χρήσης] Χ 365

[(Εµπορικ ές υποχρεώσεις ) / Κόστος Πωλήσεων  Τρέχ ουσας Χρήσης] Χ 365

(Αποθέµατα Τρέχ ουσας Χρήσης / Κόστος Πωλήσεων  Τρέχουσας Χρήσης) Χ 365  

(Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) / Σύνολο 
Ιδίων  Κεφαλαίων
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Η αποδοτικότητα τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των συνολικών απασχολούµενων 
κεφαλαίων µειώθηκε το 2008 ως αποτέλεσµα της πτώσης των κερδών προ φόρων της χρήσης 
2008 κατά 34,0% σε σχέση µε την χρήση του 2007 όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω 
 
Η κυκλοφορία των απαιτήσεων µειώθηκε ενώ ταυτόχρονα µειώθηκε η κυκλοφορία των 
υποχρεώσεων προς προµηθευτές και αυξήθηκε η κυκλοφορία των αποθεµάτων.  Η εικόνα 
αυτή διαµορφώνεται από τις επικρατούσες συνθήκες την εκάστοτε χρονική περίοδο.  Ειδικά 
για το 2008, η εικόνα διαµορφώθηκε από την επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας ως 
αποτέλεσµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.   
 
Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας µειώθηκε από 1,1 το 2006 και το 2007 σε 0,6 το 2008 σαν 
αποτέλεσµα ίδιων παραγόντων που µόλις αναφέρθηκαν. 
 
Ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφαλαία παρέµεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 
– 2008  καθώς η αύξηση των τραπεζικών υποχρεώσεων το 2007 συνοδεύτηκε από αντίστοιχη 
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των κερδών για την αντίστοιχη περίοδο.  Το 2008 η 
µείωση των υποχρεώσεων προς τρίτους συνοδεύτηκε µε µείωση των ιδίων κεφαλαίων κυρίως 
λόγω της εκχώρησης της Μοτοδυναµικής. 
 
Οι δείκτες χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 – 2008 
αυξήθηκαν.  Για το 2007 έγινε λόγω της µεγαλύτερης αύξησης του καθαρού δανεισµού από 
την αύξηση που σηµειώθηκε στο EBITDA.  Αντιθέτως για το 2008, ο ρυθµός µείωσης του 
EBITDA υπήρξε µεγαλύτερος από την ρυθµό µείωσης του καθαρού δανεισµού. 
 
Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι συνολικές ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου S&B ανήλθαν σε € 157.621 χιλ. το α’ 
εξάµηνο του 2009, σε σχέση µε € 249.154 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 
σηµειώνοντας µείωση 36,7%.  Η µείωση αυτή οφείλεται στους µικρότερους όγκους 
πωλήσεων και στην, έως την 30η Ιουνίου 2008, ενσωµάτωση της διακοπείσας 
δραστηριότητας του υπο-οµίλου Ergotrak.  Ειδικότερα, οι πωλήσεις του υπο-οµίλου Ergotrak 
κατά το α’ εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε € 12.012 χιλ.  
 
Τα συνολικά µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 32.656 χιλ. κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1.1 – 30.06.2009, έναντι € 58.051 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2008. Το συνολικό 
περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου παρουσίασε µείωση από 23,3% την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008 σε 20,7% την περίοδο 1.1 – 30.06.2009. 
 
Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ήταν µειωµένα κατά 85,8% και ανήλθαν σε 
€ 1.817 χιλ. για το α’ εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε € 12.802 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της 
χρήσης 2008. Σηµειώνεται ότι, στα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2008 περιλαµβάνονται µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της τάξης των € 5,4 εκατ. 
που αφορoύσαν στην εκχώρηση της εµπορικής δραστηριότητας του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική. 
 
Χρήσεις 2006 – 2008 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 17,5% κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 και κάµψη της τάξης του 12,5% κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών εντός της χρήσης 
2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006 αποδίδεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε 
συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη 
προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης, η αναλογική ενοποίηση των 
µεγεθών της Cebo από 01.05.2007 συνεισέφερε περίπου € 18 εκατ. Αντίστοιχα, από την 
αναλογική ενοποίηση για πρώτη φορά εντός του 2007 των κοινοπραξιών συλλιπασµάτων 
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χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και την Κορέα, οι πωλήσεις του Οµίλου ενισχύθηκαν µε € 11 
εκατ. περίπου. 
 
Αναφορικά µε τη χρήση 2008, η µείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εκχώρησης του 
υπο-οµίλου Μοτοδυναµική του οποίου οι πωλήσεις κατά το 2007 ανήλθαν σε € 86.667 χιλ. 
ενώ κατά το 2008 δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση λόγω της εκχώρησης του. Επίσης η 
µείωση οφείλεται στο γεγονός ότι οι πωλήσεις του υπο-οµίλου Ergotrak κατά την χρήση 2008 
αφορούν µόνο το πρώτο εξάµηνο, καθώς τον Ιούλιο του 2008 έλαβε χώρα η πώληση του, 
ενώ κατά το 2007 περιλαµβάνονται σε δωδεκάµηνη βάση. 
 
Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε κάµψη της τάξης του 19,4%, 
διαµορφούµενο σε € 106.591 χιλ. στη χρήση 2008, έναντι € 132.179 χιλ. στη χρήση 2007. 
Από τη µείωση του συνολικού µικτού κέρδους κατά € 25.588 χιλ.,  µείωση ύψους € 19.367 
χιλ. οφείλεται στις διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπλέον, στη µείωση συνέβαλαν κατά € 4 
εκατ. περίπου, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των υπερπόντιων ναύλων, καθώς και η 
ενίσχυση του δολαρίου έναντι του Ευρώ.  
 
Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 14,7%, 
διαµορφούµενο σε € 132.179 χιλ. στη χρήση 2007, έναντι € 115.223 χιλ. στη χρήση 2006. Η 
αύξηση κατά € 16.956 χιλ. οφείλεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε 
συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη 
προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης στην βελτίωση του µικτού 
περιθωρίου συνεισέφερε η αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo από 01.05.2007 µε € 
4 εκατ. περίπου και της Stollberg στην Κίνα και την Κορέα µε € 2 εκατ. περίπου. 
 
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε € 65.901 χιλ. την χρήση 2008, σε € 74.902 
χιλ. την χρήση 2007 και σε € 66.127 χιλ. την χρήση 2006 µε βάση τις δηµοσιευµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, ενώ αν εφαρµοζόταν η νέα µέθοδος υπολογισµού 
του EBITDA µε βάση την εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το EBITDA την 
χρήση 2006 θα ανερχόταν σε € 69.642 χιλ. Η µείωση στο EBITDA της χρήσης 2008 της τάξης 
του 12,0% σε σχέση µε την χρήση 2007, είναι συνέπεια της κάµψης µικτού κέρδους η οποία 
αντισταθµίζεται µερικώς από την µείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης καθώς και των 
γεγονότων της εκχώρησης του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική και της πώλησης του υπο-οµίλου 
Ergotrak που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η αύξηση στο EBITDA της χρήσης 2007 της τάξης του 
7,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος της χρήσης 2006, όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τη 
νέα µέθοδο υπολογισµού, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου, η οποία 
όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων 
διοίκησης και διάθεσης. 
 
Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε € 15.637 χιλ. το 2008, έναντι € 
26.676 χιλ. το 2007 και € 23.538 χιλ. το 2006 ακολουθώντας τις τάσεις των κερδών προ 
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA). 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των Συνεχιζόµενων ∆ραστηριοτήτων, 
οι οποίες αποτελούν τη βάση για την επί ίσοις όροις σύγκριση µεταξύ 2008 και 2007, 
δεδοµένου ότι ο Όµιλος µετά την  εκχώρηση της Μοτοδυναµική Α.Ε. και την πώληση της 
Ergotrak Α.Ε., έχει επικεντρωθεί στη δραστηριότητα των βιοµηχανικών ορυκτών και 
µεταλλευµάτων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των οικονοµικών χρήσεων 
2007 και 2008 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008.   
 
Αντίστοιχα, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται για την 
οικονοµική χρήση 2006 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης 2007, διότι αυτές έχουν 
αναδιατυπωθεί ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση της Μοτοδυναµική, παρόλο 
που τα αποτελέσµατα από τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες για την εν λόγω 
χρήση περιλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα της Ergotrak. Σηµειώνεται ότι η 
επίδραση των µεγεθών του υπο-οµίλου Ergotrak στα ενοποιηµένα µεγέθη είναι 
µικρή, και σε κάθε περίπτωση σηµαντικά µικρότερη του 25% για τη χρήση 2006. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, οι εξαγορές επιχειρήσεων και οι αποκτήσεις περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων (net assets) που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2007 και 2008 
δεν επέφεραν, τόσο µεµονωµένα η κάθε συναλλαγή όσο και θεωρούµενες από κοινού για 
κάθε έτος, µεταβολή µεγαλύτερη του 25% στα µεγέθη Συνολικού Ενεργητικού, Πωλήσεων ή 
Κερδών προ φόρων του Οµίλου για την αντίστοιχη χρήση, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος 
κατάρτισης ατύπων (pro forma) χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 
 
Επιλεγµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων του Οµίλου από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητές 
του για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 παρατίθενται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

σε € χ ιλ . 2009 2008 2008 2007 2006

Κύκλος  εργ ασιών 157.621 237.142 456.393 423.298 374.615

Μικ τά κ έρδη 32.656 54.852 103.392 109.613 100.689

Περιθώριο  µικ τού κ έρδους 20,7% 23,1% 22,7% 25,9% 26,9%

Κέρδη προ φόρων ,  χρηµατοδοτικών ,  
επεν δυτικών  αποτελ εσµάτων  κ αι συνολ ικών  
αποσβέσεων  (EBITDA )

18.148 35.291 65.290 67.036 60.084*

Κέρδη προ φόρων 2.487 14.682 19.846 31.400 29.000

Κέρδη µετά από φόρους 1.817 10.360 14.258 22.374 19.808

Κατανέµον ται σε:

Ιδιοκ τήτες εταιρείας 1.852 10.227 13.988 22.505 19.505

∆ ικ αιώµατα µειοψηφ ίας (35) 133 270 (131) 303

Κέρδη µετ ά από  φόρους  ανά µετ οχή -  
βασικά (σε €)

0,0600 0,3308 0,4524 0,7329 0,6406

Κέρδη µετ ά από  φόρους  ανά µετ οχή -  

αποµειωµένα (σε €) (1)
0,0597 0,3286 0,4499 0,7278 0,6385

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ

Για τ ην  6µηνη περίοδο  που έλ ηξε 

30 Ιουν ίου,
Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31 ∆ εκεµβρίου,

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 
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(1) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους της 
Εταιρίας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον 
µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρίας (προσαρµοσµένο µε την 
επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που 
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων 
µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
(*) Σηµειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων της χρήσης 2006 που 
παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ανερχόµενα σε συνολικό ποσό € 60.084 χιλ., 
προέρχονται από τα συγκριτικά µεγέθη της χρήσης 2006, όπως αυτά παρουσιάζονται στις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007. Εάν εφαρµοζόταν 
στα µεγέθη της χρήσης 2006 η µέθοδος υπολογισµού των EBITDA που προβλέπεται στην 
εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα EBITDA της χρήσης 2006 θα ανέρχονταν 
σε € 63.555 χιλ. Συγκεκριµένα, µε βάση τα οριζόµενα στην εν λόγω εγκύκλιο, στα EBITDA 
συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη / ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε 
συγγενείς εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο 
δραστηριοτήτων του, ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται το χρηµατοοικονοµικό κόστος των 
προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου 
το αναπροσαρµοσµένο EBITDA της χρήσης 2006, το οποίο καθίσταται και συγκρίσιµο µε τα 
αντίστοιχα EBITDA των ετών 2007 και 2008, ανέρχεται σε € 63.555 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι στις πωλήσεις της χρήσης 2006 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις των 
εµπορικών δραστηριοτήτων του Οµίλου, και κυριότερα του υπο-οµίλου Ergotrak που τότε δεν 
λογίζονταν ως διακοπτόµενη δραστηριότητα. 
 
Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Για τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες, που αποτελούν τη βάση για την επί ίσοις όροις 
σύγκριση των οικονοµικών µεγεθών µεταξύ των εξαµήνων του 2009 και του 2008, και που 
από τον Ιούλιο του 2008 αντικατοπτρίζουν την κύρια δραστηριότητα του Οµίλου, αυτή των 
Βιοµηχανικών Ορυκτών, οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 157.621 χιλ., χαµηλότερες 
κατά 33,5% σε σχέση µε € 237.142 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2008.  
 
Η µείωση στους όγκους πωλήσεων έχουν επηρεαστεί από τις δυσµενείς εξελίξεις στη 
µεταλλουργία (χάλυβας, χυτήρια, σιδηροµετάλλευµα, αλουµίνιο) και στην κατασκευαστική 
δραστηριότητα, τοµείς οι οποίοι, παραδοσιακά, απορροφούν άνω του 70% των πωλήσεων 
του Οµίλου.  
 
Παρά την αποκλιµάκωση στις τιµές ορισµένων παραγόντων του κόστους, όπως είναι οι τιµές 
πετρελαίου και οι ναύλοι θαλάσσιων µεταφορών, τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 48,6% σε 
€ 18.148 χιλ. από € 35.291 χιλ. το 2008, αντανακλώντας σηµαντικές µειώσεις του όγκου 
πωλήσεων για όλα τα προϊόντα. 
 
Εξαιτίας των παραπάνω κέρδη µετά από φόρους από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του 
Οµίλου ανήλθαν σε € 1.817 χιλ., µειωµένα κατά 82,5% σε σχέση µε τα καθαρά κέρδη ύψους 
€ 10.360 χιλ. του α’ εξαµήνου του 2008. 
 
Χρήσεις 2006 – 2008 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 13,0% και 7,8% κατά τη διάρκεια των χρήσεων 
2007 και 2008 αντίστοιχα. Η αύξηση των Πωλήσεων εντός της χρήσης 2007 αποδίδεται 
κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των 
τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product 
mix). Επίσης, η αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo από 01.05.2007 συνεισέφερε 
περίπου € 18 εκατ. Αντίστοιχα, από την αναλογική ενοποίηση για πρώτη φορά εντός του 2007 
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των κοινοπραξιών συλλιπασµάτων χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και την Κορέα, οι πωλήσεις 
του Οµίλου ενισχύθηκαν µε € 11 εκατ. περίπου.  
 
Παρά την προοδευτική επιδείνωση του επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος κατά 
τη διάρκεια του έτους, η αύξηση κατά 7,8% των πωλήσεων του Οµίλου εντός της χρήσης 
2008 είναι αποτέλεσµα τόσο της σταθερής οργανικής ανάπτυξης των βιοµηχανικών ορυκτών 
(µε εξαίρεση το βωξίτη και τον περλίτη), όσο και της ενσωµάτωσης των µεγεθών της 
εξαγορασθείσας εταιρίας Cebo, µε ισχύ από τον Μάιο 2007 και της µονάδας επεξεργασίας 
µπεντονίτη της εταιρίας The Hill & Griffith Company, µε ισχύ από τον Οκτώβριο 2007. Η 
ενσωµάτωση των δύο αυτών εξαγορών του 2007 συνέβαλε κατά τα δύο τρίτα στην αύξηση 
των πωλήσεων. Το τέταρτο τρίµηνο του 2008, η σηµαντική επιβράδυνση σε σηµαντικούς για 
την εταιρία κλάδους όπως αυτοί των αυτοκινήτων, των κατασκευών και των χυτηρίων 
ανέκοψε την ανοδική πορεία των προηγούµενων τριµήνων, µε αποτέλεσµα η αύξηση των 
πωλήσεων σε ετήσια βάση να είναι πιο περιορισµένη. 
 
Ως συνέπεια της µεγαλύτερης αύξησης του κόστους πωλήσεων σε σχέση µε τις πωλήσεις 
εντός της χρήσης 2008 (αύξηση 12,5% έναντι αύξησης 7,8% αντίστοιχα), το µικτό κέρδος 
του Οµίλου παρουσίασε κάµψη της τάξης του 5,7%, διαµορφούµενο σε € 103.392 χιλ. στη 
χρήση 2008, έναντι € 109.613 χιλ. στη χρήση 2007. Συγκεκριµένα, η αύξηση της τιµής του 
πετρελαίου και των υπερπόντιων ναύλων, καθώς και η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του 
Ευρώ, οδήγησαν σε µείωση του µικτού κέρδους κατά € 4 εκατ. περίπου, σε σχέση µε τη 
χρήση 2007. Το περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε από 25,9% στη χρήση 2007 σε 22,7% 
στη χρήση 2008. 
 
Σηµειώνεται ότι το κονδύλι «Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων» («EBITDA») της χρήσης 2006 που δηµοσιεύτηκε 
στα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2007 δεν είναι αντιπροσωπευτικό καθότι ο 
Όµιλος εντός του 2008 αναπροσάρµοσε τον υπολογισµό του κονδυλίου σύµφωνα µε την 
απόφαση 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριµένα στο EBITDA 
συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη / ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε 
συγγενείς εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο 
δραστηριοτήτων του, ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται το χρηµατοοικονοµικό κόστος των 
προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου 
το αναπροσαρµοσµένο EBITDA της χρήσης 2006, το οποίο καθίσταται και συγκρίσιµο µε τα 
αντίστοιχα EBITDA των ετών 2007 και 2008, ανέρχεται σε € 63.555 χιλ. Με βάση τον 
αναθεωρηµένο τρόπο υπολογισµού, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου 
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) ανήλθαν σε € 65.290 χιλ. την χρήση 2008, σε € 67.036 χιλ. 
την χρήση 2007 και σε € 63.555 την χρήση 2006. Η µείωση στο EBITDA της χρήσης 2008 της 
τάξης του 2,6%, σε σχέση µε την χρήση 2007, είναι συνέπεια της κάµψης µικτού κέρδους 
κατά 5,7% η οποία αντισταθµίζεται µερικώς από την µείωση των εξόδων διοίκησης και 
διάθεσης. Η αύξηση στο EBITDA της χρήσης 2007 της τάξης του 5,5%, σε σχέση µε την 
χρήση 2006, οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου κατά 13%, η οποία όµως 
αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων 
διοίκησης και διάθεσης. 
 
Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε € 14.258 χιλ. το 2008, έναντι € 22.374 
χιλ. το 2007 και € 19.808 χιλ. το 2006. Ειδικότερα, τα κέρδη µετά από φόρους της χρήσης 
2008 παρουσίασαν µείωση 36,3% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην συµπίεση του µικτού περιθωρίου και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων. Αν εξαιρεθούν τα Κέρδη µετά φόρων του υπο-οµίλου Ergotrak το 2006, που ανήλθαν 
σε € 898 χιλ., τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 18,3% εντός της 
χρήσης 2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
πωλήσεων του Οµίλου, η οποία όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση των εξόδων 
διοίκησης και διάθεσης, καθώς και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, καθώς επίσης και στην 
βελτίωση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή από 32,2% το 2006 σε 28,7% το 2007 
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κυρίως λόγω της πτώσης του ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 29% 
σε 25% αντίστοιχα. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιηµένων κατάστασης συνολικών 
εσόδων της περιόδου 1.1 - 30.06.2009: 
 

Για τ ηv  περίοδο που 
έληξε 30 Ιουν ίου,

σε € χ ιλ . 2009

Συνεχιζ όµενες 
δραστ ηριότ ητ ες

∆ιακοπτ όµενες 
δραστ ηριότ ητ ες

Σύνολο

 Κέρδη µετ ά από φόρους 1.817 10.360 2.442 12.802

 Λοιπά συνολ ικά έσοδα 

 Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης: 

  -Θυγατρικών 568 (2.598) (3) (2.601)

  -Συγγενών (32) (2) - (2)

 Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 25 392 - 392

 Αποτίµηση παραγώγων 477 - - -

 Φόρος εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την  
αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 

(6) (98) - (98)

 Φόρος εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την  
αποτίµηση παραγώγων 

(119) - - -

 Λοιπά συνολ ικά έσοδα / (ζ ηµίες) περιόδου, 

 µετ ά από φόρους 
913 (2.306) (3) (2.309)

 Συγκεντ ρωτ ικά συνολ ικά έσοδα 
 περιόδου, µετ ά από φόρους 

2.730 8.054 2.439 10.493

 Κατ ανέµοντ αι: 

 Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 2.754 7.921 2.439 10.360

 Σε δικαιώµατα µειοψηφίας (24) 133 - 133

2.730 8.054 2.439 10.493

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Για τ ηv  περίοδο που έληξε 30 Ιουν ίου,

2008

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών 
της 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 και 30.06.2009: 
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30 Ιουν ίου,

σε € χ ιλ . 2009 2008 2007 2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχ ρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγ ια στοιχ εία 189.243 185.979 180.629 160.604

Επενδύσεις  σε ακ ίν ητα 20.472 20.607 23.331 23.744

Ά υλα περιουσιακά στοιχ εία 106.616 107.607 107.522 89.372

Λοιπά µη κ υκ λοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία 15.989 16.087 15.543 19.348

Αποθέµατα 75.497 92.159 84.252 93.481

Απαιτήσεις από πελάτες 46.507 53.489 77.347 69.397

Λοιπά κ υκλοφορούντα περιουσιακά στοιχ εία 19.612 21.006 16.365 16.035

∆ ιαθέσιµα κ αι ταµειακά ισοδύναµα 30.617 13.434 15.310 33.783

Στοιχ εία εν εργητικού δ ιακ οπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- - 46.513 -

Σύνολο  εν εργητ ικού 504.553 510.368 566.812 505.764

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχ ικό κ εφάλαιο 31.069 31.011 30.877 30.651

∆ ιαφορά από έκδοση µετοχών  υπέρ το άρτιο 11.839 11.596 30.057 31.719

Λοιπά στοιχ εία Καθαρής Θ έσης 147.722 149.838 140.601 124.974

Σύνολο  Καθαρής  Θέσης  µετ όχων  Ετ αιρίας 190.630 192.445 201.535 187.344

∆ ικ αιώµατα µειοψηφ ίας 1.293 1.334 8.695 9.082

Σύνολο  Καθαρής  Θέσης 191.923 193.779 210.230 196.426

Μακροπρόθεσµες δαν ειακ ές υποχρεώσεις 154.772 119.735 172.864 150.678

Προβλ έψεις / Λ οιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 52.757 52.746 51.913 47.546

Βραχυπρόθεσµες δαν ειακ ές  υποχρεώσεις 50.489 96.848 40.741 41.150

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 54.612 47.260 61.068 69.964

Στοιχ εία παθητικού δ ιακ οπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- - 29.996 -

Σύνολο  υποχρεώσεων 312.630 316.589 356.582 309.338

Σύνολο  Καθαρής  Θέσης  και Υποχρεώσεων 504.553 510.368 566.812 505.764

31 ∆εκεµβρίου,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 
 
Αναφορικά µε τα περιεχόµενα του παραπάνω πίνακα, σηµειώνονται τα εξής: 
� το κονδύλι «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» του παραπάνω πίνακα περιλαµβάνει τα κονδύλια 

«Υπεραξία» και «Λοιπά ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία»  
� στο κονδύλι «Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα 

κονδύλια «Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες», «Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις», 
«∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» και «Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία» 

� στο κονδύλι «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα κονδύλια 
«Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις», «Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» και 
«Λοιπές απαιτήσεις» 

� το κονδύλι «Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης» περιλαµβάνει τα κονδύλια «Ίδιες µετοχές», 
«Αποθεµατικό δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών», «Αποθεµατικό αποτίµησης 
παραγώγων», «Λοιπά αποθεµατικά», «Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης» και 
«Αποτελέσµατα εις νέο» 

� το κονδύλι «Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνει τα 
κονδύλια «Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού», «Πρόβλεψη αποκατάστασης 
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περιβάλλοντος», «Λοιπές προβλέψεις», «Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις», 
«Κρατικές επιχορηγήσεις» και «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» 

� στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις» περιλαµβάνονται τα 
βραχυπρόθεσµα δάνεια καθώς και το βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων 
δανείων 

� το κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» περιλαµβάνει τα κονδύλια «Εµπορικές 
υποχρεώσεις», «Υποχρεώσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις», «Υποχρεώσεις από 
φόρους εισοδήµατος», «Μερίσµατα πληρωτέα» και «Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις». 

 
Σηµειώνεται ότι, τα ποσά που αφορούν στα µεγέθη του ενοποιηµένου ισολογισµού της 
31.12.2008 και εµφανίζονται ως συγκριτικά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009, διαφέρουν από τα αντίστοιχα µεγέθη που εµφανίζονται στις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, διότι έχουν γίνει οι εξής 
αναταξινοµήσεις:  
(i) ποσό € 615 χιλ. που αφορούσε υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες µεταφέρθηκε από 

τις «Εµπορικές υποχρεώσεις» στις «Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες» στην 
οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009,  

(ii) πιστωτικό ποσό € 970 χιλ. που αφορούσε λοιπές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις 
«Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» στις «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην 
οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, και  

(iii) ποσό € 433 χιλ. που αφορούσε φορολογικές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Λοιπές 
προβλέψεις» στις «Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» στην οικονοµική θέση του 
Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009. 

 
30.06.2009 
 
Η αύξηση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων την 30.06.2009 έχει προκύψει 
κυρίως από την ανάπτυξη εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών - µεταλλευµάτων. 
 
Η µείωση των αποθεµάτων είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας αποτελεσµατικής διαχείρισης 
του κεφαλαίου κίνησης σε ένα περιβάλλον µε χαµηλότερους όγκους πωλήσεων. 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν µείωση που οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση 
των προσπαθειών είσπραξης καθώς και στη µείωση των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2009. 
 
Η µείωση στο υπόλοιπο του κονδυλίου λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία οφείλεται 
στη µείωση των λοιπών απαιτήσεων, η οποία  αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην µείωση του 
εισπρακτέου ΦΠΑ. 
 
Η καθαρή θέση του Οµίλου την 30.06.2009 ανήλθε σε € 191.923 χιλ. έναντι € 193.779 χιλ. 
την 31.12.2008, µειωµένη κατά € 1.856 χιλ., λόγω των µειωµένων κερδών για την περίοδο 
1.1 - 30.6.2009 και τη διανοµή µερισµάτων ύψους € 4.962 χιλ.  
 
Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου την 30.06.2009 είχε µειωθεί κατά € 28.505 χιλ. σε σχέση µε 
την 31.12.2008 κυρίως συνεπεία των αυξηµένων θετικών ταµειακών ροών που προέκυψαν 
από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου. Ειδικότερα, τα διαθέσιµα του Οµίλου την 
30.06.2009 ανήλθαν σε € 30.617 χιλ. έναντι € 13.434 χιλ. την 31.12.2008 και ο συνολικός 
δανεισµός του Οµίλου µειώθηκε από € 216.583 χιλ. σε € 205.261 χιλ. Η µείωση του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού την 30.06.2009, σε σχέση µε την 31.12.2008 οφείλεται στη 
µείωση του βραχυπρόθεσµου µέρους των µακροπρόθεσµων δανείων, καθώς και στην 
αντικατάσταση βραχυπρόθεσµου δανεισµού µε µακροπρόθεσµο δανεισµό. 
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Οι εµπορικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 30.06.2009 παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα 
µε την 31.12.2008 
 
Η αύξηση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση των πληρωτέων µερισµάτων, καθώς η καταβολή µερίσµατος χρήσης 2008 ξεκίνησε 
µετά τις 30.06.2009, στις 08.07.2009. 
 
31.12.2007 – 31.12.2008 
 
Ο Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak που πωλήθηκε τον Ιούλιο 2008. Ως αποτέλεσµα, το 
µακροπρόθεσµο ενεργητικό είναι αυξηµένο το 2007 κατά € 4.090 χιλ., το βραχυπρόθεσµο 
ενεργητικό κατά € 18.169 χιλ., οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 1.063 χιλ. και οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 12.934 χιλ. Αντίστοιχα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 
το µακροπρόθεσµο ενεργητικό είναι αυξηµένο από τις εµπορικές εταιρίες κατά € 7.329 χιλ., το 
βραχυπρόθεσµο ενεργητικό κατά € 48.630 χιλ., οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 
1.553 χιλ. και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά € 29.892 χιλ. 
 
Η αύξηση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
κεφαλαιουχικών δαπανών κατά τη χρήση 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007. 
 
Η µείωση των επενδυτικών ακινήτων οφείλεται κυρίως στην πώληση ακινήτου επί της οδού 
Αµερικής 21-21α στην Αθήνα κατά τον Ιούνιο 2008, αναπόσβεστης αξίας € 2,4 εκατ. περίπου 
στην εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. έναντι του ποσού € 3,6 εκατ. περίπου.  
 
Η υπεραξία το 2008 έχει µειωθεί κατά κύριο λόγο εξαιτίας του επιµερισµού του τιµήµατος 
εξαγορών σε ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία, συγκεκριµένα κατά € 1.216 χιλ. 
από την οριστικοποίηση του επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς της «Panshi Huan Yu 
Wollastonite Ltd», € 429 χιλ. αντίστοιχα από την εξαγορά της «The Hill & Griffith Company», 
€ 336 χιλ. από την εξαγορά της «Ya Tai Scoria Co. Ltd». 
 
Τα λοιπά ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση που οφείλεται κυρίως 
στην αναγνώριση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ορυχείων αξίας ποσού € 1.815 χιλ. και € 526 
χιλ. που προέκυψαν από την οριστικοποίηση επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς της 
«Panshi Huan Yu Wollastonite Ltd.» και «Unimin Corporation» αντίστοιχα, καθώς επίσης και 
την αναγνώριση εµπορικών επωνυµιών που προέκυψαν από την εξαγορά της «The Hill & 
Griffith Company» ποσού € 650 χιλ. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία έχουν προκύψει από την εκχώρηση 
της Μοτοδυναµικής, όπου η εταιρία έχει διατηρήσει περίπου 2,5% των µετοχών. 
 
Η αύξηση των αποθεµάτων αφορά προϊόντα Otavi κατά €7.418 χιλ., αποθέµατα µπεντονίτη 
κατά €4.858 χιλ., περλίτη κατά €1.736 χιλ., συλλιπάσµατα συνεχούς χύτευσης κατά €1.250 
χιλ. και βωξίτη κατά € 814 χιλ., η οποία αύξηση αντισταθµίζεται από τη µείωση των 
εµπορευµάτων κατά € 9.067 χιλ. λόγω της πώλησης του υπο-οµίλου Ergotrak εντός της 
χρήσης 2008. 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις παρουσιάζουν µείωση που οφείλεται κατά κύριο στην πώληση του 
υπο-οµίλου Ergotrak εντός του 2008 καθώς και στις εντατικότερες προσπάθειες είσπραξης 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του χρόνου, όπως και στις µειωµένες πωλήσεις κατά το τελευταίο 
τρίµηνο του 2008. 
 
Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί κατά το έτος 2008 εν µέρει λόγω 
προκαταβολής € 1.300 χιλ. της εταιρίας Sibimin Overseas Ltd προς την Dolphin CI S&B 
Holdings Ltd για χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της τελευταίας. 
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Η καθαρή υποχρέωση για φόρους εισοδήµατος το 2007 άλλαξε σε καθαρή απαίτηση από 
φόρους εισοδήµατος το 2008 που αποδίδεται κυρίως στις αυξηµένες προκαταβολές φόρου 
εισοδήµατος στη Γερµανία και στις Η.Π.Α.  
 
Η αύξηση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά € 
2.479 χιλ. του χρεωστικού ΦΠΑ, η οποία αντισταθµίζεται από τη µείωση κατά € 1.703 χιλ. 
από τις απαιτήσεις για παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για θαλάσσιους ναύλους οι 
οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2008. 
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια µειώθηκαν κατά τη χρήση 2008 λόγω µεταφοράς ποσού € 53 
εκατ. περίπου στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
 
Η αύξηση των καθαρών αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων το 2008 προήλθε κατά 
κύριο λόγο από τις εξαγορές επιχειρήσεων καθώς και από την επίδραση της µείωσης του 
ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα. 
 
Οι λοιπές προβλέψεις µειώθηκαν το 2008 κυρίως λόγω µείωσης της πρόβλεψης 
προγραµµάτων αµοιβών στελεχών συνδεδεµένων µε µετοχές (share appreciation rights- SAR) 
κατόπιν της µείωσης της αγοραίας αξίας της µετοχής της εταιρίας. 
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις παρουσιάζουν µείωση λόγω της πώλησης του υπο-οµίλου Ergotrak 
εντός του 2008 και λόγω των αυξηµένων πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 
τελευταίο εξάµηνο του έτους, όπως επίσης και της µείωσης των αγορών Α’ Υλών εξαιτίας της 
οικονοµικής ύφεσης. 
 
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κυρίως από υποχρέωση του 
Οµίλου προς την συγγενή εταιρία Xinyang Athenian Mining Co Ltd. 
 
Η αύξηση των βραχυπροθέσµων δανείων κατά τη χρήση 2008 αποδίδεται στις αυξηµένες 
ανάγκες του Οµίλου για κεφάλαιο κίνησης. 
 
31.12.2006 – 31.12.2007 
 
Η αύξηση των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει προκύψει κυρίως από τις 
εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2007. 
 
Τα λοιπά ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση που οφείλεται κυρίως 
στην αναγνώριση εµπορικού ονόµατος και πελατολογίου συνολικά € 9.792 χιλ. για τον 
εξαγορασθέντα όµιλο Cebo.  
 
Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά το 2007 εξαιτίας αλλαγής του 
τρόπου ενοποίησης της εταιρίας Stollberg & Samil Co. Ltd. Συγκεκριµένα από την 1η 
Ιανουαρίου 2007, αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων, οδήγησε στην ενοποίηση της 
εταιρίας µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, ενώ έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006 η 
ενοποίησή της γινόταν µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης.  
 
Τα αποθέµατα και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν µείωση που 
οφείλεται κυρίως στην εκχώρηση του Οµίλου Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε., που αντισταθµίστηκε από 
την αύξηση στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες οφειλόµενη στις εξαγορές που 
πραγµατοποίησε ο Όµιλος το 2007, την αναλογική ενοποίηση για πρώτη φορά της εταιρίας 
Stollberg & Samil Co.Ltd, και την αύξηση της παραγωγής που ακολούθησε την αύξηση των 
πωλήσεων. Παρά την εκχώρηση του υπο-Οµίλου Μοτοδυναµική οι απαιτήσεις από πελάτες 
αυξήθηκαν ως αποτέλεσµα των νέων εταιριών που ενοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται ανωτέρω, 
και της αύξησης των πωλήσεων των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων.  
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ο καθαρός δανεισµός του οµίλου (µακροπρόθεσµα δάνεια + 
βραχυπρόθεσµα δάνεια + βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων – χρηµατικά 
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διαθέσιµα) παρουσιάζει αύξηση που οφείλεται στις εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 
συγκεκριµένο έτος, στις αυξηµένες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό, καθώς και στις αυξηµένες 
ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης λόγω της αύξησης των πωλήσεων. 
 
Οι λοιπές προβλέψεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007, εν µέρει 
εξαιτίας αναταξινόµησης για το 2007 κατά ποσό € 655 χιλ. από τις λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις στις λοιπές προβλέψεις. Επιπλέον, το 2007 οι λοιπές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 
ποσό € 576 χιλ. λόγω προγράµµατος αµοιβών συνδεδεµένων µε µετοχές, εξαιτίας της 
σχετικής αυξητικής πορείας της µετοχής της Εταιρίας. 
 
Η καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση έχει αυξηθεί το 2007 κατά ποσό € 2.571 
χιλ. κυρίως ως αποτέλεσµα των εξαγορών και από τη διαδικασία αναγνώρισης ασωµάτων 
περιουσιακών στοιχείων στον επιµερισµό του τιµήµατος εξαγοράς του οµίλου Cebo.   
 
Ακολούθως παρουσιάζονται επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις ταµειακές 
ροές του Οµίλου στις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

σε € χ ιλ . 2009 2008 2008 2007 2006

Ταµειακ ές εισροές  από λ ειτουργ ικ ές  
δραστηριότητες

47.271 10.540 34.606 35.481 54.873

Ταµειακ ές εκροές από επεν δυτικ ές 
δραστηριότητες

(12.007) (11.403) (22.002) (64.270) (22.639)

Ταµειακ ές εισροές  / (εκροές) από χρηµατοδοτικ ές  
δραστηριότητες

(18.306) 1.631 (14.466) 13.044 (39.403)

 - Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές επί των  ροών 324 162 (280) (164) (1.312)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) δ ιαθεσίµων  και 
τ αµειακών  ισοδυνάµων  

17.282 930 (2.142) (15.909) (8.481)

∆ ιαθέσιµα και ισοδύναµα στ ην  αρχή τ ης  
χρήσης

13.434 15.310 15.310 33.783 42.907

 - Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές επί των  διαθεσίµων  
και ταµειακών  ισοδύν αµων  της αρχής  της  χρήσης

(99) (480) 266 (1.328) (643)

- Μείον : Χρηµατικά δ ιαθέσιµα διακοπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- (998) - (1.236) -

∆ ιαθέσιµα και τ αµειακά ισοδύναµα στ ο  
τ έλ ος  τ ης  χρήσης

30.617 14.762 13.434 15.310 33.783

Για τ ην  6µηνη περίοδο  που έλ ηξε 

30 Ιουν ίου,
Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31 ∆ εκεµβρίου,

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 
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Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ανήλθαν σε € 47.271 χιλ. έναντι € 10.540 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008, ήτοι αύξηση κατά € 
36.731 χιλ. Στη διαµόρφωση των καθαρών ταµειακών εισροών ύψους € 47.271 χιλ. 
συνέβαλαν κυρίως οι εισροές από την µείωση των αποθεµάτων ποσού € 16.136 χιλ. και την 
µείωση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 6.296 χιλ., κυρίως ως αποτέλεσµα της 
προσπάθειας αποτελεσµατικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης σε ένα περιβάλλον µε 
χαµηλότερους όγκους πωλήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, καθώς και της 
εντατικοποίησης των προσπαθειών είσπραξης των απαιτήσεων. Επίσης, στα παραπάνω 
συνέβαλε η αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων κατά ποσό € 4.284 χιλ. που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση των πληρωτέων µερισµάτων, καθώς η καταβολή µερίσµατος χρήσης 
2008 ξεκίνησε µετά τις 30.06.2009, στις 08.07.2009. Τέλος συνέβαλαν τα, µειωµένα σε σχέση 
µε το α’ εξάµηνο 2008, κέρδη προ φόρων ύψους  € 2.487 χιλ. έναντι €20.251 χιλ. κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008. 
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ανήλθαν σε € 12.007 χιλ. έναντι € 11.403 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008, παρουσιάζοντας 
µείωση κατά € 604 χιλ., η οποία προέκυψε κυρίως από τη µείωση των κεφαλαιουχικών 
δαπανών, το αποτέλεσµα της οποίας όµως, µετριάσθηκε λόγω των µειωµένων εσόδων από 
εκποίηση παγίων. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ήταν αρνητικές και ανήλθαν σε € 18.306 χιλ. έναντι των αντίστοιχων θετικών € 1.631 χιλ. 
κατά το α’ εξάµηνο 2008.  Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην καθαρή εισροή του 
δανεισµού ύψους € 19.079 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008 σε σχέση µε την καθαρή εκροή του 
δανεισµού ύψους € 11.388 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2009.  
 
Χρήσεις 2007 - 2008 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το 2008 ανήλθαν σε € 
34.606 χιλ. έναντι € 35.481 χιλ. κατά το 2007, ήτοι µείωση κατά € 875 χιλ. Στη διαµόρφωση 
των καθαρών ταµειακών εισροών ύψους € 34.606 χιλ. συνέβαλαν τα µειωµένα κέρδη προ 
φόρων, σε σχέση µε το 2007, ποσού € 24.711 χιλ., οι εκροές από την αύξηση των 
αποθεµάτων ποσού € 18.057 χιλ., κυρίως λόγω αύξησης του µπεντονίτη και των προϊόντων 
της Otavi που οφείλονται στην επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας κατά το τέταρτο 
τρίµηνο του 2008, και οι εκροές από την µείωση των εµπορικών υποχρεώσεων ποσού € 5.765 
χιλ. Επίσης, στη µείωση αυτή συνέβαλαν οι εκροές από την αύξηση των απαιτήσεων από 
συνδεµένες εταιρίες ποσού € 2.285 χιλ., κυρίως λόγω της προκαταβολής που δόθηκε στη 
συγγενή εταιρία Dolphin CI S&B Holdings Ltd. για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων 
της, καθώς και οι αυξηµένες εκροές για πληρωµές φόρων εισοδήµατος ποσού € 12.346 χιλ. 
και αποζηµιώσεων προσωπικού € 2.400 χιλ. Τα παραπάνω αντισταθµίστηκαν από τις εισροές 
που προήλθαν από την µείωση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 14.242 χιλ., κυρίως λόγω 
των εντατικότερων προσπαθειών είσπραξης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008 καθώς και 
στην επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008.   
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 2008 ανήλθαν σε € 
22.002 χιλ. έναντι € 64.270 χιλ. κατά το 2007, ήτοι µείωση κατά €42.268 χιλ., η οποία 
προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι κατά το 2007 ο Όµιλος προέβη σε σηµαντικές εξαγορές 
επιχειρήσεων ύψους € 38.821 χιλ. σε σύγκριση µε το 2008 € 1.637 χιλ. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 2008 ήταν αρνητικές 
και ανήλθαν σε € 14.466 χιλ. έναντι των αντίστοιχων θετικών € 13.044 χιλ. κατά το 2007, 
ήτοι µείωση κατά € 27.510 χιλ., η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή µείωση του 
µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά το 2008 καθώς και από τις αυξηµένες πληρωµές για τόκους 
και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
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Χρήσεις 2006 - 2007 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το 2007 ανήλθαν σε € 
35.481 χιλ. έναντι € 54.873 χιλ. κατά το 2006, ήτοι µείωση κατά € 19.392 χιλ., η οποία 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση αποθεµάτων και εµπορικών απαιτήσεων καθώς και στη µείωση 
των εµπορικών υποχρεώσεων. 
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 2007 ανήλθαν σε € 
64.270 χιλ. έναντι € 22.639 χιλ. κατά το 2006, ήτοι αύξηση κατά € 41.631 χιλ., η οποία 
προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι κατά το 2007 ο Όµιλος προέβη σε σηµαντικές εξαγορές 
επιχειρήσεων ύψους € 38.821 χιλ. σε σύγκριση µε το 2006 € 888 χιλ. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 2007 ήταν θετικές 
και ανήλθαν σε € 13.044 χιλ. έναντι των αντίστοιχων αρνητικών € 39.403 χιλ. κατά το 2006, 
ήτοι αύξηση κατά € 52.447 χιλ., η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση του 
βραχυπρόθεσµου και του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά το 2007 που εξυπηρέτησε το 
πρόγραµµα εξαγορών και επενδύσεων. 
 
Αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των οικονοµικών µεγεθών για τις χρήσεις 2006 - 2008 
και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 παρουσιάζεται στην ενότητα «Απολογιστικές 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.5 Φορολογικοί Έλεγχοι 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο 
των εταιριών που ενοποιήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της S&B της περιόδου που 
έληξε την 30.06.2009:  
 
Η S&B έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη διαχειριστική χρήση 2007, από το ∆.Ε.Κ. Αθηνών, 
τα δε στοιχεία της κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Από τον έλεγχο που 
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009 και αφορούσε τις διαχειριστικές χρήσεις 2006 - 2007, 
προέκυψαν πρόσθετοι φόροι € 484 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 15 χιλ. επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2009 – 30.06.2009το δε υπόλοιπο καλύφθηκε από πρόβλεψη 
η οποία είχε σχηµατισθεί στις χρήσεις 2006 - 2007. Εντός του Μαρτίου 2009 κατεβλήθη το 
20% του ποσού και το υπόλοιπο έχει διακανονισθεί να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες µηνιαίες 
δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Απρίλιο του 2009. 
 
Επίσης, εντός του Μαρτίου 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος βάσει του Ν 
3697/2008 και της απορροφηθείσας από αυτήν εταιρίας Παρνασσός Πρακτορεύσεις 
Ασφαλειών Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις 2003 - 2006, από τον οποίον προέκυψαν 
πρόσθετοι φόροι € 6 χιλ.,  οι οποίοι επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2009 – 
30.06.2009. Εντός του Μαρτίου 2009 κατεβλήθη το 20% του ποσού και το υπόλοιπο έχει 
διακανονισθεί να εξοφληθεί σε 6 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Απρίλιο 
2009. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρίες, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο 
φορολογικός έλεγχος εντός της τριετίας 2006 - 2008 καθώς και η πληροφόρηση σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και την καταβολή τους:  
 

Ετ αιρία
Αρµόδια  

φορολογ ική 
αρχή

Ελ εγχόµενες  
χρήσεις

Τελ ευτ αία 
ελ εγµένη 
χρήση

Συνολ ικά 
ποσά φόρων  
(σε € χιλ .)

Τρόπος 
κατ αβολής

Χρόνος  
κατ αβολής

S&B Βιοµηχαν ικ ά 
Ορυκτά Α .Ε.

∆ .Ε.Κ.  
Α θηνών

2006 - 2007 2007 490

20%  
προκαταβολή - 

εξόφληση 
υπολοίπου σε 24 
µην ιαίες δόσεις  

2009 - 2011

ISOCON A .E.
∆ .Ε.Κ.  
Α θηνών

2003 - 2006 2006 50

20%  
προκαταβολή - 

εξόφληση 
υπολοίπου σε 18 
µην ιαίες δόσεις  

2008 - 2009

Ελλην ικ οί Βωξίται 
Ελ ικώνος - Γ .Λ .  
Μπάρλος Α .Β.Ε.Μ.Ε.

∆ .Ο .Υ.  
Α θηνών

2002 - 2006 2006 6,5

20%  
προκαταβολή - 

εξόφληση 
υπολοίπου σε 6 
µην ιαίες δόσεις  

2008 - 2009

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 
Στα ανωτέρω ποσά των φόρων δεν συµπεριλαµβάνονται οι προσαυξήσεις οι οποίες ανήλθαν 
στο ποσό των € 128 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω διαφορές φορολογικού ελέγχου λογιστικοποιήθηκαν εντός της 
χρήσης 2009 για την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., και εντός της χρήσης 2008 για τις 
εταιρίες ISOCON Α.Ε. και Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος – Γ.Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. 
 
Η τελευταία ελεγµένη χρήση για τις εταιρίες µε έδρα στην Ελλάδα, που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 30.06.2009, ήτοι τις εταιρίες 
ISOCON Α.Ε και Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος – Γ. Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε., ήταν η χρήση 2006. 
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων 
και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει 
σχηµατίσει ο Όµιλος κατά την 30.06.2009, ανέρχεται στο ποσό των € 837 χιλ.  
 
Οι ενοποιούµενες εταιρίες της αλλοδαπής φορολογούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς 
φορολογικούς νόµους της χώρας που εδρεύουν.  
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, βασιζόµενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 
τακτικών φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, εκτιµά ότι τυχόν αποτελέσµατα 
φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιριών του Οµίλου που µπορεί να 
προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την 
περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας και του Οµίλου.  
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Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 

Εταιρία Χώρα 
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 

ΕΥΡΩΠΗ   
S&B Industrial Minerals AD Βουλγαρία 2008 
S&B Industrial Minerals S.A.R.L. Γαλλία 2003-2008 
Denain Anzin Metallurgie S.A.S. Γαλλία 2006-2008 
S&B Industrial Minerals GmbH Γερµανία 2006-2008 
S&B Holding GmbH Γερµανία 2006-2008 
Otavi Minen AG Γερµανία 2006-2008 
SLS Baustoffe GmbH Γερµανία 2004-2008 
Orykton GmbH Γερµανία 2005-2008 
Askana Ltd. Γεωργία 2003-2008 
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ελλάδα 2008 
Isocon A.E. Ελλάδα 2007-2008 
Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος - Γ.Λ.Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. Ελλάδα 2007-2008 
Παρνασσός Α.Ε. Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Ελλάδα 2007-2008 
S&B Industrial Minerals Spain S.L.u. Ισπανία 2002-2008 
Sarda Perlite S.r.l. Ιταλία 2000-2008 
Sibimin Overseas Ltd. Κύπρος 1999-2008 
Asian Minerals Ltd. Κύπρος 2006-2008 
Cebo International BV (1) Ολλανδία 2002-2008 
Cebo Holland B.V. (1) Ολλανδία 2002-2008 
Cebo Marine B.V. (1) Ολλανδία 2002-2008 
Cebo U.K. Ltd (1) Μ.Βρετανία 2002-2008 
S&B Industrial Minerals Kft Ουγγαρία 2002-2008 
S&B Industrial Minerals SP Z.O.O. Πολωνία 2007-2008 
   
ΑΜΕΡΙΚΗ   
S&B Industrial Minerals North America Inc. ΗΠΑ 2000-2008 
Stollberg Inc. (1) ΗΠΑ 2000-2008 
Stollberg do Brazil Ltda (1) Βραζιλία 2002-2008 
   
ΑΣΙΑ   
S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd. Κίνα 2007-2008 
S&B Jilin Wollastonite Co Ltd. Κίνα 2005-2008 
S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd. Κίνα 2006-2008 
Panshi Huanyu Wollastonite Co. Ltd. Κίνα 2007-2008 
Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd. Κίνα 2006-2008 
Ya Tai Scoria Co.Ltd. Κίνα 2007-2008 
S&B Endustriyel Mineraller A.Ş. Τουρκία 2004-2008 
Pabalk Maden A.Ş. Τουρκία 2004-2008 
Stollberg India Pvt. Ltd (1) Ινδία 2006-2008 
Stollberg & Samil Co. Ltd. (1) Κορέα 2005-2008 
   
ΑΦΡΙΚΗ   
Naimex S.A.R.L. Μαρόκο 2004-2008 
S&B Ind. Min. Morocco S.A.R.L. Μαρόκο 2008 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµείωση: 
(1) Οι πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από φορολογικό έλεγχο και θα 
αφορούν τις χρήσεις έως το 2003 για τις εταιρίες του Οµίλου Stollberg και έως το 2006 για τις 
εταιρίες του Οµίλου Cebo, καλύπτονται από τον πωλητή βάσει της σύµβασης εξαγοράς. 
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3.6 Πληροφορίες για τον Εκδότη 
 
3.6.1 Ιστορικό και ανάπτυξη  
 
Ο Όµιλος S&B ξεκίνησε το 1934 στην Ελλάδα, µε δύο µεταλλευτικές εταιρίες: την Α.Ε.Μ. 
Βωξίται Παρνασσού και την Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης. Η S&B Βιοµηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε., µητρική εταιρία του Οµίλου S&B, σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση αυτών των 
δύο εταιριών το 1996, ενώ η εταιρική της επωνυµία τροποποιήθηκε σε «S&B BIOMHXANIKA 
ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το 2003.  
 
Η πλήρης επωνυµία της εταιρίας είναι «S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», ενώ για τις συναλλαγές της µε την αλλοδαπή χρησιµοποιείται η επωνυµία S&B 
Industrial Minerals S.A. Ιδρύθηκε το 1934 (ΦΕΚ 12/24.1.1934). Η έδρα της Εταιρίας είναι στο 
∆ήµο Κηφισιάς, όδος Α. Μεταξά 15, Τηλ: 210 6296000, Fax: 210 6296100, E-Mail: 
postmaster@sandb.com, Web Site: www.sandb.com.    
 
Το 1978 η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων για 50 χρόνια από τη λήξη της αρχικής της διάρκειας, δηλαδή έως 
το 2034.  
 
Σε κείµενα άλλων, εκτός της ελληνικής, γλωσσών η επωνυµία γράφεται S&B Industrial 
Minerals S.A. ∆ιακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι «S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» και σε 
ξενόγλωσση απόδοση «S&B Industrial Minerals S.A.». 
 
Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 
Αρ. Μ.Α.Ε. 110/06/Β/86/11.  
 
Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. 
 
Ο Όµιλος εταιριών S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. είναι ένας ελληνικός όµιλος επιχειρήσεων ο 
οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην εξόρυξη, επεξεργασία, διάθεση και εµπορία 
βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων, στην παραγωγή, διάθεση και εµπορία 
συλλιπασµάτων, στην έρευνα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στην διαχείριση και 
ανάπτυξη ακινήτων. 
 
Η οργάνωση του Οµίλου S&B δοµείται σε κλάδους προϊόντων: προϊόντα µπεντονίτη, περλίτη, 
βωξίτη, συλλιπάσµατα συνεχούς χύτευσης (προϊόντα stollberg) και προϊόντα otavi όπως 
βολλαστονίτης, σποδουµένιο, ειδικά επεξεργασµένοι καολίνες κ.λ.π.  
 
Συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη της Εταιρίας από ιδρύσεως και µέχρι σήµερα έχει ως εξής:  
 
1933: Ο Ευριπίδης Μαυροµµάτης και οι Αδελφοί Ηλιόπουλοι ιδρύουν την Ανώνυµο 

Εταιρία Μεταλλείων Βωξίται Παρνασσού (ΒΠ) µε σκοπό την εκµετάλλευση 
κοιτασµάτων βωξίτη που υπάρχουν στον Παρνασσό, τη Γκιώνα και την Οίτη. 

 
1934: Ιδρύεται η Ανώνυµη Εταιρία Εκµεταλλεύσεως Αργυροµεταλλευµάτων & 

Βαρυτίνης (Α&Β), µε σκοπό την εκµετάλλευση αργυροµεταλλευµάτων, 
βαρυτίνης και παντός συνυπάρχοντος µεταλλεύµατος των νήσων Μήλου, 
Κιµώλου και Πολυαίγου. 

 
1935:  Η Α&Β αρχίζει να εκµεταλλεύεται τα κοιτάσµατα βαρυτίνης στη Μήλο.  
 
1938:  Η παραγωγή βωξίτη φτάνει το 5% περίπου της παγκόσµιας παραγωγής. 
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1952:  Η Α&Β αρχίζει την παραγωγή µπεντονίτη.  
 
1954:  Η Εταιρία ανακαλύπτει κοιτάσµατα περλίτη στη Μήλο.  
 
1956 – 1958: Γίνονται µεγάλης κλίµακας επενδύσεις για την παραγωγή βωξίτη και 

υπογράφεται το πρώτο µακροπρόθεσµο συµβόλαιο µε τη Σοβιετική Ένωση. 
 
1963: Υπογράφεται το πρώτο µακροπρόθεσµο συµβόλαιο της ΒΠ µε τη γαλλική 

εταιρία Pechiney, για την προµήθεια του νέου εργοστασίου της Α.Ε. 
Αλουµίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) (θυγατρική του οµίλου Pechiney).  

 
1973: Εγκαινιάζεται στην Ιτέα εργοστάσιο εµπλουτισµού βωξίτη.  

Κατασκευάζεται στη Μήλο νέα γέφυρα φόρτωσης για πλοία µέχρι 30 χιλ. 
τόνους, εργοστάσιο λειοτρίβησης - ξήρανσης καολίνη και πρόσθετα σιλό.  

 
1975: Αρχίζει να λειτουργεί στη Μήλο το νέο εργοστάσιο περλίτη, το µεγαλύτερο 

στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 
1987: Ο Όµιλος συνεργάζεται µε τη γερµανική εταιρία ΙΚΟ και ιδρύουν από κοινού 

την IBECO GmbH που δραστηριοποιείται σε βιοµηχανικές εφαρµογές 
µπεντονίτη. 

 
1994: Η ΙΚΟ GmbH συγχωνεύεται µε τη γερµανική εταιρία Erbsloeh GmbH και 

συστήνεται η IKO Erbsloeh GmbH Co. KG. στην οποία η S&Β HOLDING έχει 
το 37,4% αποκτά. 

 
1994: Το ∆εκέµβριο, η Ανώνυµη Εταιρία Εκµεταλλεύσεως Αργυροµεταλλευµάτων & 

Βαρυτίνης εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
 
1996: Πραγµατοποιείται η εξαγορά της PABALK Maden A.S. και ιδρύεται η SABA 

Madencilik A.S. (τουρκικές εταιρίες που ασχολούνται µε την εξόρυξη και 
κατεργασία του περλίτη).  
Πραγµατοποιείται η εξαγορά του 51% της SARDA PERLITE Srl (ιταλικής 
εταιρίας για εξόρυξη και κατεργασία περλίτη).  
Συστήνονται δύο εταιρίες στην Κίνα: η µεταλλευτική εταιρία περλίτη 
XINYANG-ATHENIAN Mining Co. Ltd. και η εταιρία κατεργασίας και διάθεσης 
περλίτη SINO-HELLENIC INDUSTRIAL MINERALS Co. Ltd.  
Μέσω συγχώνευσης απορροφάται η Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού από την 
Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης. 

 
1997: Απορροφάται από την Α&Β η θυγατρική ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Ε. Μετά την 

απορρόφηση, η οποία ολοκληρώθηκε το 1998, οι µετοχές της ΓΙΑΜΑΧΑ 
ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ A.E. και της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. (πρώην ΚΙΑ 
ΜΟΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.), αποτελούν τµήµα του χαρτοφυλακίου συµµετοχών 
της Εταιρίας, ο δε τοµέας βιοµηχανικών µηχανηµάτων, ERGOTRAK, της ΑΦΟΙ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Ε. αποτελεί µία νέα επιχειρηµατική µονάδα της Εταιρίας. 
Την ίδια χρονιά η Α&Β συµµετέχει στη LAVIOSA CHIMICA MINERARIA (LCM), 
η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της κατεργασίας µπεντονίτη 

 
1998: Πραγµατοποιείται η εξαγορά του 97,7% της ASKANA Ltd., µιας γεωργιανής 

εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τοµέα της εκµετάλλευσης και 
κατεργασίας µπεντονίτη. 

 
1999: Εξαγοράζεται η MYKOBAR Μεταλλευτική Εταιρία Α.Ε., η δεύτερη πιο 

σηµαντική παραγωγός µπεντονίτη στη Μήλο. 
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Επίσης, ιδρύεται η SILVER & BARYTE NORTH AMERICA Inc. (S&B North 
America Inc.) µε εξαγορά µέρους του ενεργητικού της ΕΙΜ (διανοµέας της 
Α&Β στις ΗΠΑ από το 1982).  
Την ίδια χρονιά η Α&Β προβαίνει σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου 
κατά 11,2 δισ. δραχµές.  
Η Α&Β εξαγοράζει το 23% της Bentec SpA, θυγατρικής της LCM. 

 
2000: Η Α&Β εξαγοράζει επιπλέον 37,5% της ΙΚΟ-Erbsloeh, αυξάνοντας κατ' αυτόν 

τον τρόπο τη συµµετοχή της στο 74,9%. 
 
2001:  Η Α&Β εξαγοράζει το υπόλοιπο 25,1% της IKO-Erbsloeh, αυξάνοντας τη 

συµµετοχή της σε 100%.  
Την ίδια χρονιά η Α&Β εξαγοράζει την ουγγρική Bentonit Hungaria Kft 

 
2003: Η Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης µετονοµάζεται σε S&B 

Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και πραγµατοποιείται η εξαγορά της βουλγαρικής 
εταιρίας Bentonit AD. 

 
2004: Η S&B εξαγοράζει τον όµιλο εταιριών Stollberg, που έχει ηγετική θέση 

διεθνώς στην επεξεργασία βιοµηχανικών ορυκτών για την παραγωγή 
εξειδικευµένων προϊόντων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 

 
2007: Αποφασίζεται η αποχώρηση της S&B από µη σχετικές µε τα βιοµηχανικά 

ορυκτά δραστηριότητες µε πρώτη κίνηση την εκχώρηση των µετοχών της 
εµπορικής θυγατρικής Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. απευθείας στους µετόχους της 
Εταιρίας. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται οριστικά στις αρχές του 2008. 
Ολοκληρώνεται η εξαγορά του 50% της ολλανδικής CEBO International B.V., 
η οποία κατέχει ηγετική θέση στην προµήθεια προϊόντων βασισµένων στα 
βιοµηχανικά ορυκτά (κυρίως µπεντονίτη και βαρυτίνης), χηµικών προϊόντων 
και υπηρεσιών στη βιοµηχανία πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.  
Επίσης, εξαγοράζεται η δραστηριότητα της Hill & Griffith στις  Η.Π.Α. η οποία 
έχει πλήρες δίκτυο επεξεργασίας και διανοµής προϊόντων µπεντονίτη στις 
κεντρικές πολιτείες των Η.Π.Α. 

 
2008: Ολοκληρώνεται η πώληση της εµπορικής θυγατρικής εταιρίας ERGOTRAK και 

µε αυτόν τον τρόπο και η οριστική ανεξαρτητοποίηση για την S&B από κάθε 
µη σχετική µε τα βιοµηχανικά ορυκτά εµπορική δραστηριότητα. 
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3.6.2 Επενδύσεις 
 
3.6.2.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2006 – 2008 και περιόδου 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι επενδύσεις του Οµίλου για τις χρήσεις 2006 – 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε 
άυλα και ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε θυγατρικές εταιρίες, αναλύονται 
ακολούθως:  
 

σε € χ ιλ . 30.6.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Ενσώµατ α πάγ ια περιουσιακά 
στ οιχε ία

- Προσθήκες 13.036 33.232 30.204 25.335

- Εξαγορές επιχ ειρήσεων 301 1.413 26.332 -

Λοιπά ασώµατ α πάγ ια περιουσιακά 
στ οιχε ία

- Προσθήκες 309 1.599 603 569

- Εξαγορές επιχ ειρήσεων - 3.135 10.134 -

Επεν δυτ ικά ακ ίνητ α - - - -

Σύνολ ο 13.646 39.379 67.273 25.904

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΕΩΝ 2006 -  2008 ΚΑ Ι ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1  -  30.06.2009

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 και δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των χρήσεων 2006, 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Επενδύσεις σε πάγια 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι επενδύσεις σε πάγια του Οµίλου κατά τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης τριετίας και της περιόδου 1.1 – 30.06.2009: 
 

Είδος  Επένδυσης 2008 2007 2006
1.1 - 

30.06.2009
Σύνολο  

%  επί τ ου 

Συνόλου

Ορυχε ία  -  Μ ετ αλ λ εία

Εδαφ ικ ές εκτάσεις εξόρυξης ορυκτών  - 
µεταλ λ ευµάτων

770 606 272 202 1.850 1,82%

∆απάνες  λ ειτουργ ικής αν άπτυξης εδαφ ικών  
εκτάσεων  εξόρυξης ορυκτών  - µεταλ λευµάτων

12.856 8.919 7.153 6.772 35.700 35,07%

∆απάνες  αποκατάστασης εδαφ ικών  εκ τάσεων  
εξόρυξης ορυκ τών  - µεταλλ ευµάτων

577 992 1.140 108 2.817 2,77%

∆απάνες  έρευνας & αξιολόγησης ορυκ τών  πόρων 1.724 1.182 - 845 3.751 3,68%

Υποσύνολο 15.927 11.699 8.565 7.927 44.118 43,34%

Μεγ άλα έργα

Ψεκαστικ ός ξηραν τήρας  (S&B Industria l Minera ls 
GmbH - Κλάδος Stollbe rg)

- 1.303 589 301 2.193 2,15%

Μηχανήµατα,  κ τίρ ια κ αι εγ καταστάσεις (Harmin 
Κίν α)

- - 1.211 - 1.211 1,19%

Κατασκ ευή αποθήκης ξηρού µπεν τον ίτη Βούδια 
(S&B Βιοµηχαν ικ ά Ορυκ τά A .E.)

4.225 646 - 1.268 6.139 6,03%

Λοιπές επενδύσεις  σε εργ οστάσια και γ ραµµές 
παραγωγής Μπεντον ίτη

454 463 455 - 1.372 1,35%

Επενδύσεις σε γραµµές παραγωγής Περλ ίτη 1.280 617 871 592 3.360 3,30%

Λοιπές επενδύσεις  σε γ ραµµές παραγωγής Sto llbe rg 500 223 467 - 1.190 1,17%

Επενδύσεις σε γραµµές παραγωγής Βωξίτη - 453 201 315 969 0,95%

Υποσύνολο 6.459 3.705 3.794 2.476 16.434 16,14%

Κεφαλαιουχ ικ ές επεν δύσεις που αυξάνουν  την  
ωφέλ ιµη ζωή κ αι την  παραγωγ ικ ή δυναµικ ότητα 
των  παγ ίων  

10.846 14.800 12.976 2.633 41.255 40,52%

Σύνολο 33.232 30.204 25.335 13.036 101.807 100,00%

Επενδύσεις  Χρήσεων  2006 - 2008 και Περιόδου 1.1 - 30.06.2009                                                                                                                                                   
(ποσά σε  χιλ . €)

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις που αυξάνουν την ωφέλιµη ζωή και την 
παραγωγική δυναµικότητα των υφιστάµενων πάγιων είναι κυρίως προσθήκες επί υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων. Τα κυριότερα από αυτά αφορούν περιστροφή και ανασχεδιασµό 
ξηραντηρίων, αναβάθµιση αποθήκης και ανακατασκευές µηχανηµάτων στην Ελλάδα, 
κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας µπεντονίτη στη Karabiga της Τουρκίας, επέκταση του 
διογκωτηρίου στην Ισπανία και εγκατάσταση ψεκαστικού ξηραντήρα στη Κίνα. 
 



 77

 
Επενδύσεις σε νέες συµµετοχές 
 
Για τις χρήσεις 2006 – 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 ο Όµιλος προέβη στις εξής 
επενδύσεις σε νέες συµµετοχές: 
 
Εξαγορές επιχειρήσεων 
 

Όνοµα ετ α ιρείας Έτ ος  κτ ήσης Χώρα 
Ποσοστ ό 

συµµετ οχής

Συνολ ικό 
κόστ ος  

εξαγοράς  
(σε  € χιλ .)

SLS Baustof fe GmbH 2008 Γερµαν ία 25,2% 344

Panshi Huan Yu W ollastonite  Ltd 2007 Κίνα 100,0% 2.423

Ya Ta i Scoria  Co.  Ltd 2007 Κίνα 50,0% 494

Cebo Inte rna tiona l B.V. 2007 Ολλανδία 50,0% 26.610

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2006 - 2008 ΚΑ Ι ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1 -  30.06.2009

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 και δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των χρήσεων 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
� SLS Baustoffe GmbΗ: αφορά την απόκτηση εργοστασίου επεξεργασίας περλίτη της SLS 

Baustoffe GmbΗ. Κατά την απόκτηση αναγνωρίστηκε θετική υπεραξία ύψους € 135 χιλ. 
Επίσης, σηµειώνεται ότι, πριν την απόκτηση του 25,2% η συµµετοχή του Οµίλου στην εν 
λόγω εταιρία ανερχόταν σε 49,8%, ως εκ τούτου ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης ως συγγενής εταιρία, ενώ µετά από αυτήν την απόκτηση το ποσοστό 
συµµετοχής ανέρχεται σε 75%.   

� Panshi HuanYu Wollastonite Ltd: αφορά την εξαγορά της εταιρίας Panshi HuanYu 
Wollastonite Ltd. Αναφορικά µε το κόστος εξαγοράς, την 31.12.2007 αναγνωρίστηκε 
προσωρινή θετική υπεραξία ύψους € 1.216 χιλ., η οποία κατά το 2008 κατανεµήθηκε 
κατά € 1.815 χιλ. σε ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων και κατά € (599) χιλ. σε 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

� Ya Tai Scoria Co. Ltd: εξαγορά του 50% της Ya Tai Scoria Co. Ltd. Την 31.12.2007 
αναγνωρίστηκε προσωρινή θετική υπεραξία ύψους € 336 χιλ., η οποία κατά το 2008 
κατανεµήθηκε κατά € 431 χιλ. σε Κτήρια και κατά € (95) χιλ. σε αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις. 

� Cebo International B.V.: εξαγορά ποσοστού 50% του Οµίλου Cebo, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στην προµήθεια βιοµηχανικών ορυκτών, χηµικών προϊόντων και 
υπηρεσιών στη βιοµηχανία πετρελαίου και αερίου, καθώς και σε άλλες βιοµηχανικές 
αγορές. Κατά τη διαδικασία επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς του Οµίλου Cebo, 
αναγνωρίστηκε εµπορικό όνοµα αξίας € 1.746 χιλ., το πελατολόγιο του εξαγορασθέντος 
Οµίλου αξίας € 8.046 χιλ., αύξηση της εύλογης αξίας των ενσώµατων παγίων ποσού € 
2.363 χιλ. και αναγνώριση φορολογικής υποχρέωσης ποσού € (3.100) χιλ. 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή 
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Αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από τις εξής εταιρίες 
 

Όνοµα ετ αιρείας Έτ ος  κτ ήσης Χώρα 

Συν ολ ικό 
κόστ ος  

εξαγοράς  (σε 
€ χιλ .)

Ha lliburton Energies Inc.  & Bentonite 
Performance Minera ls LLC

2009 Η.Π.Α . 568

A irlite  Processing Corpora tion of  F lorida 2008 Η.Π.Α . 693

The Hill & Grif f ith Company 2007 Η.Π.Α . 9.037

Unimin Corpora tion 2007 Η.Π.Α . 38

OMYA  GmbH 2007 Γερµαν ία 4.185

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2006 - 2008 
ΚΑ Ι ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1 - 30.06.2009

  
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 
 
� “Halliburton Energy Services Inc.” & “Bentonite Performance Minerals LLC”: αφορά την 

απόκτηση από τις εταιρίες Halliburton Energy Services Inc. και Bentonite Performance 
Minerals LLC εργοστασίου, συµπεριλαµβανοµένων αποθεµάτων, που ανήκει στις 
δραστηριότητες του Μπεντονίτη και βρίσκεται στη πόλη Waterloo της πολιτείας Iowa των 
ΗΠΑ, έναντι συνολικού τιµήµατος ∆ολάρια ΗΠΑ 700 χιλιάδες περίπου. 

� Airlite Processing Corporation of Florida: αφορά την απόκτηση εργοστασίου επεξεργασίας 
διογκωµένου περλίτη της ως άνω εταιρίας. Κατά την απόκτηση αναγνωρίστηκε θετική 
υπεραξία ύψους € 66 χιλ.  

� The Hill & Griffith Company: η δραστηριότητα που εξαγοράστηκε αφορά εργοστάσιο 
επεξεργασίας µπεντονίτη. Την 31.12.2007 αναγνωρίστηκε προσωρινή θετική υπεραξία 
ποσού € 2.019 χιλ., από την οποία, κατά τη διαδικασία οριστικοποίησής της το 2008, 
ποσό € 650 χιλ. κατανεµήθηκε σε Εµπορικές επωνυµίες και ποσό € (221) χιλ. σε 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

� Unimin Corporation: αφορά στην απόκτηση ενός εργοστασίου επεξεργασίας µπεντονίτη 
από την Unimin Corporation στο Aberdeen της Alabama των Ηνωµένων Πολιτειών. 
Αναφορικά µε την εν λόγω εξαγορά, την 31.12.2007 αναγνωρίστηκε προσωρινή αρνητική 
υπεραξία ποσού € (1.473) χιλ., η οποία αυξήθηκε κατά το 2008 σε € (1.801) χιλ. µετά 
από την αναγνώριση ∆ικαιωµάτων εκµετάλλευσης ορυχείων ποσού € 526 χιλ., 
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ποσού € (179) χιλ. και συναλλαγµατικών 
διαφορών ποσού € (19) χιλ. 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή 
 
Χρήση 2006 
 
Κατά τη χρήση 2006 δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εξαγορά επιχείρησης ή απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από άλλες επιχειρήσεις. 
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Επενδύσεις σε υφιστάµενες συµµετοχές 
 
Για τις χρήσεις 2006 – 2008 ο Όµιλος προέβη στις εξής επενδύσεις σε υφιστάµενες 
συµµετοχές: 
 

Όνοµα ετ α ιρίας Έτ ος  κτ ήσης Χώρα 
Μ ετ αβολή 
ποσοστ ού

Κόστ ος 
επένδυσης  
(σε  € χιλ .)

Είδος  µετ αβολής

Παρνασσος Α .Ε.  Πρακ τορεύσεις 
Α σφαλ ειών

2008 Ελλάδα 41,00% 193
Πλήρης εξαγορά του ποσοστού της 
µειοψηφ ίας

S&B Industria l Minera ls AD 2008 Βουλγαρία 0,04% 4 Εξαγορά ποσοστού από την  µειοψηφ ία

S&B Ind.  Min.  Morocco S.A .R .L. 2008 Μαρόκο 100,00% 210 Ιδρυση εταιρίας

S&B Holding GmbΗ 2008 Γερµαν ία  - 10.000 Αύξηση κ εφαλαίου

S&B Endustriy el Mineralle r A .Ş. 2008 Τουρκ ία 0,55% 1.224
Μονοµερής αύξηση µετοχ ικ ού 
κ εφαλαίου

S&B J ilin W ollastonite Co Ltd. 2007 Κίν α 22,65% 490
Πλήρης εξαγορά του ποσοστού της 
µειοψηφ ίας

Q ing Dao Sto llberg & Samil C o.  
Ltd.

2007 Κίν α 2,77% 200
Μονοµερής αύξηση µετοχ ικ ού 
κ εφαλαίου

S&B Industria l Minera ls AD 2007 Βουλγαρία 0,02% 3 Εξαγορά ποσοστού από την  µειοψηφ ία

Ελ λην ικ οί Βωξίται Ελ ικώνος - 
Γ .Λ .Μπάρλος Α .Β.Ε.Μ.Ε.

2007 Ελλάδα  - 236
Πλήρης εξαγορά από την  Μητρικ ή του 
ποσοστού της µειοψηφ ίας που κατείχ ε 
άλ λη εταιρία του Οµίλου

Naimex  S.A .R .L. 2007 Μαρόκο  - 179 Αύξηση κ εφαλαίου

O ry kton GmbΗ 2007 Γερµαν ία  - 125 Αύξηση κ εφαλαίου

S&B J ilin W ollastonite Co Ltd. 2007 Κίν α  - 381 Αύξηση κ εφαλαίου

S&B Holding GmbΗ 2007 Γερµαν ία  - 26.000 Αύξηση κ εφαλαίου

S&B Endustriy el Mineralle r A .Ş. 2007 Τουρκ ία 0,23% 150
Μονοµερής αύξηση µετοχ ικ ού 
κ εφαλαίου

S&B Industria l Minera ls AD 2006 Βουλγαρία 0,02% 2 Εξαγορά ποσοστού από την  µειοψηφ ία

Stollberg do Brazil Ltda 2006 Βραζιλ ία  - 5.096 Αύξηση κ εφαλαίου

Naimex  S.A .R .L. 2006 Μαρόκο  - 83 Αύξηση κ εφαλαίου

Υπό-όµιλ ος Μοτοδυναµικ ή 2006 Ελλάδα  - 122 Αύξηση κ εφαλαίου

S&B Industria l Minera ls SP 
Z.O .O .

2006 Πολων ία 100,00% 264 Ιδρυση εταιρίας

Ergotrak - Rom S. r. l. 2006 Ρουµαν ία 100,00% 450 Ιδρυση εταιρίας

S&B J ilin W ollastonite Co Ltd. 2006 Κίν α 21,35% 764 Εξαγορά ποσοστού από την  µειοψηφ ία

S&B Industria l Minera ls (Tianjin) 
C o.  Ltd.

2006 Κίν α 100,00% 783 Ιδρυση εταιρίας

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2006 - 2008

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Επιπλέον, εντός της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 ο Όµιλος αύξησε το ποσοστό συµµετοχής του 
στην εταιρία S&B Endustriyel Mineraller A.Ş. κατά 0,01% συµµετέχοντας σε µονοµερή αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50 χιλ., µετά την ολοκλήρωση της οποίας το συνολικό ποσοστό 
του Οµίλου στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε 99,72%.  
 
Επίσης, εντός της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 ο Όµιλος αύξησε το ποσοστό συµµετοχής του 
στην εταιρία Naimex S.A.R.L. συµµετέχοντας σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους € 100 
χιλ., µετά την ολοκλήρωση της οποίας το συνολικό ποσοστό του Οµίλου στην εν λόγω εταιρία 
παρέµεινε αµετάβλητο σε 100,0%. 
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3.6.2.2 Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις 
 
Ο Όµιλος στις 02.07.2009 ολοκλήρωσε τις διαπραγµατεύσεις για την εξαγορά 100% των 
µεριδίων της εταιρίας «Miller LLC» που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία διογκωµένου 
περλίτη στην North Carolina των ΗΠΑ.  Το πόσο της εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου USD 1,1 
εκατ. και θα χρηµατοδοτηθεί µε ίδια κεφάλαια. Επίσης η Εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της 
κατασκευής της αποθήκης µπεντονίτη στην Μήλο υπολειπόµενου προϋπολογισµού € 5,6 εκατ. 
µέχρι και το έτος 2010 που έως τώρα χρηµατοδοτείται µε ίδια µέσα. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, ο Όµιλος δεν έχει αναλάβει καµία 
ισχυρή δέσµευση για την υλοποίηση µελλοντικών επενδύσεων, πέραν των επενδύσεων που 
αναφέρονται ανωτέρω.  
 
3.6.2.3 Επιχορηγήσεις 
 
Η Εταιρία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυσή επενδυτικού σχεδίου 
µε το κίνητρο της επιχορήγησης. Το ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο ενεκρίθη µε την από 
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1658/21.8.2007. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο αφορά στην 
επένδυση εκσυγχρονισµού και προστασίας του περιβάλλοντος της υφιστάµενης µονάδας στις 
θέσεις Βούδια και Κάναβα στη Μήλο. Έως σήµερα έχει δαπανηθεί ποσό της τάξεως των € 6 
εκατ. περίπου (από συνολικό προϋπολογισµό € 11,6 εκατ. περίπου) για την κατασκευή του 
έργου. Η εγκατάσταση προβλέπεται να αποπερατωθεί εντός του 2010 και προς αυτή την 
κατεύθυνση θα ζητηθεί νέα παράταση του χρονοδιαγράµµατος. Το έργο αναµένεται να 
χρηµατοδοτηθεί κατά 30% µε επιχορήγηση, κατά 25% µε ίδια συµµετοχή της Εταιρίας και 
κατά 45% µε µέσο-µακροπρόθεσµο δανεισµό. Επισηµαίνεται ότι το µέρος της 
χρηµατοδότησης που θα προέλθει από µέσο-µακροπρόθεσµο δανεισµό µπορεί να µειωθεί µε 
αντίστοιχη αύξηση της ίδιας συµµετοχής. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου δεν έχει ελεγχθεί η πρόοδος της επένδυσης και ως εκ τούτου δεν έχει εισπραχθεί 
κανένα µέρος της επιχορήγησης, συνεπώς δεν υφίσταται καµία υποχρέωση δέσµευσης 
κεφαλαίων από πλευράς της Εταιρίας. 
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3.7 Πληροφορίες για τη ∆ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου 
 
3.7.1 Κυριότερες ∆ραστηριότητες - Αγορές 
 
Η οργάνωση του Οµίλου S&B δοµείται, ανεξάρτητα από τα νοµικά πρόσωπα που τον 
αποτελούν, στους εξής κλάδους προϊόντων: 
 
� Μπεντονίτη 
� Περλίτη 
� Βωξίτη 
� Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης («Συλλιπάσµατα» ή «Stollberg») 
� Otavi 
 
Αυτοί οι Κλάδοι είναι επιφορτισµένοι µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
του Οµίλου, εξυπηρετώντας πελάτες σε 15 διαφορετικούς βιοµηχανικούς τοµείς. 
 
Οι κυριότερες αγορές στις οποίες κατευθύνονται τα προϊόντα του Οµίλου είναι η αγορά της 
µεταλλουργίας (η αγορά αυτή αποτελείται από τη χαλυβουργία, τα χυτήρια, σιδηρο-
µεταλλεύµατα και αλουµίνιο) και η αγορά που σχετίζεται µε την κατασκευαστική 
δραστηριότητα και τα οικοδοµικά υλικά. Οι πωλήσεις του Οµίλου σε αυτές τις αγορές 
αντιπροσωπεύουν άνω του 70% των πωλήσεών του. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων του Οµίλου ανά κλάδο 
προϊόντων την περίοδο 2006-2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

σε €  χ ιλ . 1 .1  -  30 .06 .2 009 2008 2007 2006

Μπεν το ν ίτη ς 74 . 877 206 . 900 172 . 712 135 . 906

Περλ ίτη ς 31 . 470 74 . 418 76 . 271 73 . 951

Βω ξ ίτη ς 12 . 883 46 . 690 48 . 606 43 . 273

Συλ λ ιπάσµατα  συν εχ ούς  χ ύτευσης 26 . 366 87 . 404 87 . 409 69 . 537

O ta v i 1 1 . 5 50 38 . 929 36 . 886 31 . 398

Λ ο ιπές  πω λ ήσε ις 4 75 2 . 052 1 . 414 20 . 550

Σ ύ ν ο λ ο  πω λ ήσεω ν  συν εχ ιζ ό µε ν ω ν  
δ ρ αστ ηρ ιο τ ήτ ω ν  (α )

157 .62 1 456 .3 93 423 .29 8 374 .61 5

Πω λ ήσε ις  δ ια κ οπε ισώ ν  δ ραστηρ ιο τήτω ν  (β) - 1 2 . 0 12 112 . 107 80 . 986

Σ ύ ν ο λ ο  πω λ ήσεω ν  (α )  +  (β ) 157 .62 1 468 .4 05 535 .40 5 455 .60 1

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή . 
 
Σηµειώνεται ότι οι διακοπείσες (εµπορικές) δραστηριότητες αφορούσαν στη δραστηριότητα 
του οµίλου της Μοτοδυναµική Α.Ε. και σε αυτή του οµίλου της Ergotrak Α.Ε.   
 
Συγκεκριµένα, το αντικείµενο εργασιών της Μοτοδυναµική Α.Ε είναι η εµπορία δίκυκλων και 
προϊόντων θαλάσσης, κυρίως των προϊόντων YAMAHA MOTORS Co., ενώ της Ergotrak Α.Ε. η 
εµπορία εκσκαπτικών και µηχανουργικών µηχανηµάτων, γερανογεφυρών, γεννητριών και εν 
γένει οχηµάτων βαρέως τύπου. 
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3.7.1.1 Κλάδος Βωξίτη 
 
O βωξίτης είναι το κύριο µετάλλευµα για την παραγωγή αλουµινίου, ενώ έχει και εφαρµογές 
στην παραγωγή χυτοσιδήρου, αλουµινούχων τσιµέντων και τσιµέντων Portland, λειαντικών 
κ.ά. Η S&B διαθέτει ιδιόκτητα και µισθωµένα µεταλλεία βωξίτη, κυρίως στις ορεινές περιοχές 
του Παρνασσού, της Γκιώνας και του Ελικώνα στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει παραχωρήσεις και 
στη Σαρδηνία. Τα κοιτάσµατα της Εταιρίας είναι διασπορικού και βαιµητικού τύπου. Η 
αλουµίνα κυριαρχεί στη χηµική σύσταση αυτού του τύπου βωξίτη (µε ποσοστό άνω του 
55%). Περιέχει επίσης άλλα οξείδια όπως αυτά του πυριτίου, του σιδήρου, του τιτανίου και 
του ασβεστίου.  
 
Ο Όµιλος S&B εµπορεύεται 1,5 εκατ. τόνους βωξίτη σε 19 χώρες.  
 
Στον τοµέα του µεταλλουργικού βωξίτη, το 2006 η S&B υπέγραψε νέο 10ετές συµβόλαιο µε 
την Αλουµίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), το οποίο προβλέπει την προµήθεια υψηλότερων, σε σχέση 
µε το παρελθόν, ποσοτήτων προς το συγκεκριµένο πελάτη. Επίσης, η Εταιρία έχει υπογράψει 
προκαταρκτική συµφωνία για ετήσια προµήθεια από την Ελλάδα 1,1 εκατ. τόνων βωξίτη, για 
συνολική διάρκεια 10 ετών, σε εργοστάσιο αλουµίνας το οποίο θα κατασκευαστεί νοτίως της 
πόλης Jeddah της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κατασκευή του εν 
λόγω εργοστασίου εκκρεµεί λόγω της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης. 
 
Ο τοµέας των τσιµέντων είναι η δεύτερη σε µέγεθος αγορά για το βωξίτη της S&B, στον 
οποίο, στη χρήση 2008, αναλογούσε το 33% του κύκλου εργασιών του συγκεκριµένου 
κλάδου και περιλαµβάνει τόσο το βωξίτη για τα αλουµινούχα τσιµέντα όσο και για τα 
Τσιµέντα Portland.  
 
Το 2008 η τοπική κυβέρνηση της Σαρδηνίας παραχώρησε στην S&B το δικαίωµα 
εκµετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου µεταλλείου Olmedo στη Β∆ Σαρδηνία, στην 
Ιταλία για 15 χρόνια (βλ. σχετικά ενότητα «Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία 
Μεταλλειών και Ορυχείων»). Η µεταλλευτική αυτή περιοχή, έκτασης 18.000 στρεµµάτων, 
περιλαµβάνει αποθέµατα βωξίτη, που εκτιµάται ότι ανέρχονται σε 2 εκατ. µετρικούς τόνους. 
Επιπλέον, η S&B έχει αναπτύξει περαιτέρω την εµπορική συνεργασία µε εταιρία που 
εκµεταλλεύεται κοιτάσµατα βωξίτη στην Τουρκία.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις βωξίτη του Οµίλου και η γεωγραφική τους 
κατανοµή κατά την περίοδο 2006-2008 (σε αξία). 
 

σε € χ ιλ . 2008 2007 2006

∆.  Ευρώπη 37.944 37.834 31.701

Β.  Αµερική 4.490 5.082 5.997

Α .  Ευρώπη 3.388 5.553 4.850

Λοιπές χώρες 868 137 725

Σύνολο 46.690 48.606 43.273

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΩΞΙΤΗ

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.7.1.2 Κλάδος Μπεντονίτη 
 
Ο µπεντονίτης είναι πλαστική άργιλος που προέρχεται από την in situ µετατροπή 
ηφαιστειακής τέφρας, χρησιµοποιείται δε σε χυτήρια, για την σφαιροποίηση σιδήρου, σε έργα 
πολιτικού µηχανικού, σε γεωτρήσεις πετρελαίου, στην χαρτοβιοµηχανία κ.ά. Η ευρεία χρήση 
του µπεντονίτη οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως: µεγάλη προσροφητική 
ικανότητα, υψηλή πλαστικότητα, δυνατότητα ιοντοανταλλαγής, θιξοτροπία σε ιξώδη 
αιωρήµατα, δυνατότητα να δρα ως συνδετικό υλικό.  
 
Ο κλάδος µπεντονίτη λειτουργεί µε πέντε επιχειρηµατικές µονάδες: 
 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Χυτηρίων Κεντρικής Ευρώπης 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Χυτηρίων Γαλλίας & Μεσογείου 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Χυτηρίων Βορείου Αµερικής 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Specialty Bentonites & Additives  
� ∆ιεθνής Επιχειρηµατική Μονάδα 
 
Οι τρεις Επιχειρηµατικές Μονάδες Χυτηρίων εξυπηρετούν τα µεγαλύτερα χυτήρια των 
γεωγραφικών περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται µε εξειδικευµένες λύσεις βασισµένες 
στον µπεντονίτη. Στα πλαίσια της στρατηγικής περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης της στην 
αγορά χυτηρίων παγκοσµίως, η S&B προχώρησε τα τελευταία δύο χρόνια στην επέκταση του 
δικτύου επεξεργασίας µπεντονίτη µέσω της εξαγοράς πέντε µονάδων επεξεργασίας στις ΗΠΑ 
και της κατασκευής µιας νέας µονάδας επεξεργασίας στην Τουρκία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται 
στην ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, µε στόχο τη µείωση των εκποµπών 
βλαβερών αερίων από τα χυτήρια. 
 
Οι πωλήσεις της Επιχειρηµατικής Μονάδας Specialty Bentonites & Additives προέρχονται 
κυρίως από προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας για εφαρµογές στον κλάδο των έργων 
πολιτικού µηχανικού, της χαρτοβιοµηχανίας, της άµµου υγιεινής κατοικίδιων, των ζωοτροφών, 
των καταλυτών και των τροποποιητών ροής. Το πρόσφατα αποκτηθέν εργοστάσιο στο Neuss 
της Γερµανίας ήδη εξυπηρετεί µεγάλες χαρτοποιίες µε λεπτά και υπέρλεπτα προϊόντα λευκού 
µπεντονίτη. 
 
Ο ρόλος της ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικής Μονάδας είναι διπλός. Αφενός, η ∆ιεθνής 
Επιχειρηµατική Μονάδα στοχεύει στην ανάπτυξη των πωλήσεων χύδην µπεντονίτη κυρίως 
από τα ορυχεία της Μήλου, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων προορίζεται για χρήση σε 
εργοστάσια σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύµατος και για την κάλυψη των αναγκών των 
λοιπών Επιχειρηµατικών Μονάδων σε χύδην µπεντονίτη. Αφετέρου, η ∆ιεθνής Επιχειρηµατική 
Μονάδα είναι επιφορτισµένη µε το ρόλο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας σε 
ότι αφορά στην είσοδο σε νέες αγορές, στη διεθνή επέκταση των αποθεµάτων µπεντονίτη και 
στη µεγέθυνση του δικτύου µονάδων επεξεργασίας. 
 
Ο κύριος όγκος των πωλήσεων µπεντονίτη διοχετεύεται στο εξωτερικό και κυρίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το 2008 απορρόφησε περίπου το 77% των πωλήσεων. Το 13% 
των πωλήσεων του ιδίου έτους διοχετεύθηκε στη Β. Αµερική.  Ο κύριος όγκος των πωλήσεων 
γίνεται χύδην υπό ξηρή-κοκκώδη µορφή, ενώ µικρές ποσότητες πωλούνται τριµµένες χύδην 
και σε διάφορες συσκευασίες (χαρτόσακκοι, big-bags κ.ά.).  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις µπεντονίτη του Οµίλου κατά την περίοδο 
2006-2008 (σε ποσότητες) και η γεωγραφική τους κατανοµή (σε αξίες). 
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σε € χ ιλ . 2008 2007 2006

Ε.Ε. 159.877 141.691 118.355

Β.  Αµερική 26.066 13.180 11.691

Α .  Ευρώπη 15.692 12.062 3.068

Λοιπές χώρες 5.265 5.779 2.792

Σύνολο 206.900 172.712 135.906

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
3.7.1.3 Κλάδος Περλίτη 
 
Ο περλίτης είναι φυσικά σχηµατισµένο άµορφο ηφαιστειακό γυαλί, το οποίο µε την πάροδο 
του χρόνου ενυδατώνεται καθώς µόρια νερού εισέρχονται στο πλέγµα του. Σε απότοµη 
θέρµανση σε θερµοκρασίες 800° - 950°C ο περλίτης µαλακώνει, το δεσµευµένο νερό 
εξατµίζεται µε δύναµη και ο όγκος του περλίτη αυξάνεται δέκα έως είκοσι φορές, µε 
αντίστοιχη ελάττωση του ειδικού του βάρους, αποκτώντας έτσι ξεχωριστές ιδιότητες θερµικής 
και ακουστικής µόνωσης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση των ελαφροβαρών υλικών. Ο περλίτης 
χρησιµοποιείται διογκωµένος στη βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών, στη γεωργία, στην 
υδροπονία, στη µόνωση κρυογενικών αποθηκευτικών χώρων και αδιόγκωτος στη χηµική 
βιοµηχανία.  
 
Ο κλάδος περλίτη λειτουργεί µε τέσσερις επιχειρηµατικές µονάδες:  
 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Ευρώπης / Μεσογείου (ΕΜΕΜ), 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Βόρειας Αµερικής (ΕΜΒΑ), 
� Επιχειρηµατική Μονάδα Ανατολικής Ασίας (ΕΜΑΣ) και  
� Επιχειρηµατική Μονάδα ∆ιογκωµένου Περλίτη (ΕΜ∆Π). 
 
Οι πωλήσεις της Επιχειρηµατικής Μονάδας Ευρώπης / Μεσογείου προέρχονται κυρίως από 
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας για εφαρµογές στον κλάδο κατασκευών. Επίσης, η 
ΕΜΕΜ παρακολουθεί στενά την αναπτυσσόµενη αγορά των κρυογενικών εφαρµογών.  
 
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Βόρειας Αµερικής δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των 
οικοδοµικών υλικών εσωτερικών χώρων και στον τοµέα των γεωργικών και υδροπονικών 
εφαρµογών. Η συγκεκριµένη Επιχειρηµατική Μονάδα είναι προµηθευτής των µεγαλύτερων 
παραγωγών µορφοποιηµένων προϊόντων µε βάση τον περλίτη. Τα τελευταία δύο χρόνια, η  
ΕΜΒΑ επεκτάθηκε και στην αγορά του διογκωµένου περλίτη µε την εξαγορά µονάδας 
διόγκωσης στην πολιτεία της Φλόριδας. 
 
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Ανατολικής Ασίας στοχεύει α) στην κάλυψη των πελατών της, οι 
οποίοι είναι πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα (προσφέροντας ελεγµένη 
και σταθερή ποιότητα) και β) σε ειδικά προσαρµοσµένα προς στις ανάγκες του πελάτη 
προϊόντα, για επιλεγµένες, ταχέως αναπτυσσόµενες αγορές (θερµοµονωτικοί σοβάδες) σε 
αυτή την περιοχή. 
 
Οι πωλήσεις της Επιχειρηµατικής Μονάδας ∆ιογκωµένου Περλίτη προέρχονται κυρίως από την 
αγορά υδροπονίας και κατασκευών στην Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.  Η ελληνική 
κατασκευαστική αγορά παραµένει ακόµα ο µεγαλύτερος καταναλωτής προϊόντων 
διογκωµένου περλίτη, τα οποία διατίθενται µέσω της θυγατρικής εταιρίας µε διακριτικό τίτλο 
«ISOCON Α.Ε.». 
 
Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων περλίτη γίνεται στο εξωτερικό και κυρίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία (χωρίς την Ελλάδα) απορροφά περίπου το 43% των πωλήσεων. 
Το 30% διοχετεύεται στην Β. Αµερική. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων γίνεται χύδην υπό 
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ξηρή-κοκκώδη µορφή, ενώ µικρές ποσότητες πωλούνται σε διάφορες συσκευασίες 
(χαρτόσακκοι, µεγάσακκοι (big-bags) κ.ά.).  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις περλίτη του Οµίλου και η γεωγραφική 
τους κατανοµή κατά την περίοδο 2006-2008 (σε αξία). 
 

σε € χ ιλ . 2008 2007 2006

Ε.Ε.                
(εκ τός Ελ λάδας)

32.208 33.300 31.678

Αµερική 22.105 22.571 22.685

Ελ λάδα 14.504 15.400 14.091

Ασία 4.401 4.600 4.697

Υπόλοιπη Ευρώπη 1.200 400 700

Αφρική 0 0 100

Ωκ εαν ία 0 - -

Σύνολ ο 74.418 76.271 73.951

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΠΕΡΛ ΙΤΗ

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι η Εταιρία θα συµµετάσχει ως συντονιστής σε τετραετές ερευνητικό 
πρόγραµµα “ExPerl”, συνολικού προϋπολογισµού €8,3 εκατ., εκ των οποίων τα € 5,0 εκατ. θα 
χρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχους την ανάπτυξη µικρο-σφαιριδίων περλίτη 
(perlite microspheres) και καινοτόµων βιοµηχανικών λύσεων βασισµένων στον περλίτη.  
 
Το έργο, που θα συντονίσει η S&B, εκτελείται από ένα δίκτυο 12 βιοµηχανικών εταίρων, 
πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα, τη Γερµανία, την Ιταλία, την 
Ισπανία, τη Νορβηγία και το Ισραήλ. Η Εταιρία θα χρηµατοδοτηθεί για τον συντονισµό του 
έργου και για την επίτευξη των επιστηµονικών στόχων µε το συνολικό ποσό των €0,95 εκατ. 
 
3.7.1.4 Κλάδος Otavi 
 
Ο κλάδος Otavi επεξεργάζεται και εµπορεύεται ορυκτά, όπως σποδουµένιο, βολλαστονίτη, 
φρυγµένο βωξίτη, καολίνη κ.α υπό την επωνυµία Otavi µέσω εµπορικών συνεργασιών, 
εξυπηρετώντας τη βιοµηχανία κεραµικών, την υαλουργία, τη βιοµηχανία πυριµάχων και τη 
µεταλλουργία.  
 
Όσον αφορά στον βολλαστονίτη η Otavi έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών από όπου 
προµηθεύεται βολλαστονίτη. Στο Panschi, Jilin Province έχει δυνατότητα επεξεργασίας σε 
τριβείο που ανήκει στον Όµιλο. Εκτός από την αγορά των κεραµικών, ιδιαίτερη σηµασία έχει η 
ανάπτυξη στον κλάδο της µεταλλουργίας, όπου οι βασικοί παραγωγοί συλλιπασµάτων 
συνεχούς χύτευσης στην Ευρώπη, προµηθεύονται από την Otavi εκτός από βολλαστονίτη και 
άλλα ορυκτά όπως το σποδουµένιο, ο βωξίτης κ.α. 
 
Οι εφαρµογές πυριµάχων για το 2008 αποτέλεσαν άνω  του 50% του συνολικού κύκλου 
εργασιών της δραστηριότητας Otavi. Στην εν λόγω αγορά, η S&B έχει αυξήσει την παρουσία 
της από το 2006 µε νέα προϊόντα όπως το Thermocarbon, επικαλυµµένα-κοκκοµετρηµενα 
ορυκτά κ.α.  
 
Στην υαλουργία, η στενή τεχνική συνεργασία µε βασικούς πελάτες εξακολουθεί να είναι ο 
κύριος παράγων επιτυχίας. Οι συµβουλευτικές τεχνικές υπηρεσίες στην αξιολόγηση της αξίας 
που φέρνει η χρήση των ορυκτών µας στην παραγωγή και τις ιδιότητες του γυαλιού 
αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση της ισχυρής θέσης που κατέχει η Otavi στην αγορά του 
σποδουµένιου στην Ευρώπη. 
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Στο εργοστάσιο του Neuss στην Γερµανία, το 2008 έγινε επεξεργασία άνω των 80.000 τόνων 
βιοµηχανικών ορυκτών ενώ το διευρυµένο δίκτυο αποθηκών (Αµβέρσα, Ραβέννα κα.) κοντά 
στους πελάτες καθιστά την Otavi έναν αξιόπιστο συνεργάτη για παραδόσεις «just-in-time». 
 
Σηµειώνεται ότι κατά τις χρήσεις 2006 – 2008, το σύνολο των πωλήσεων του κλάδου Otavi 
κατευθύνθηκε στην Ε.Ε.  
 
3.7.1.5 Κλάδος Stollberg 
 
Tα συλλιπάσµατα χύτευσης του κλάδου Stollberg αποτελούν σειρά εξειδικευµένων και υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής 
χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. Είναι βασισµένα σε ποικιλία βιοµηχανικών 
ορυκτών και χρησιµοποιούνται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συνεχούς χύτευσης στη 
βιοµηχανία χάλυβα. Ειδικότερα, διατίθενται µε τη µορφή κόκκων ή κόνεων και 
χρησιµοποιούνται για την επάλειψη των καλουπιών συνεχούς χύτευσης χάλυβα, που αποτελεί 
την πιο αποδοτική διεργασία για την παραγωγή πρωτοποριακών και υψηλής ποιότητας 
προϊόντων χάλυβα σε σχεδόν τελική µορφή, όπως πλάκες και κολόνες. 
 
Η στροφή της βιοµηχανίας προς τη χρήση απαλλαγµένων από τη σκόνη προϊόντων σε 
κόκκους συνεχίζεται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η χαλυβουργία καλείται να προσαρµοστεί σε 
συνεχώς αυστηρότερες προδιαγραφές για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Η Stollberg, µε τις 
µονάδες καταιονιστικών ξηραντήρων, κατάλληλων να παράγουν φιλικά προς το περιβάλλον 
κοκκώδη προϊόντα, σε όλα τα εργοστάσια, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να καλύψει την 
αυξανόµενη ζήτηση για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
 
Η κύρια έµφαση στην επιτυχή εξάπλωση των δραστηριοτήτων του κλάδου Stollberg έχει 
δοθεί στις αναδυόµενες και ταχύτατα αναπτυσσόµενες αγορές, της Ινδίας, της Κορέας, της 
Βραζιλίας και της Κίνας, επιπλέον της παρουσίας του Οµίλου στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.. 
Παράλληλα, η Stollberg αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά νέων καινοτόµων 
προϊόντων. Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι µελλοντικές ανάγκες των αναδυόµενων 
αγορών, ο Όµιλος έχει δροµολογήσει την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της 
Stollberg σε διάφορες θέσεις παραγωγής διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκε ένας τρίτος 
ξηραντήρας στο εργοστάσιο του Oberhausen, στη Γερµανία, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία 
του τον Ιούνιο 2007. Αυτή η νέα µονάδα αύξησε τη δυναµικότητα του εργοστασίου σε 
ποσοστό υψηλότερο του 30% συνολικά, ενώ η δυναµικότητα παραγωγής ειδικά για κοκκώδη 
προϊόντα αυξήθηκε περίπου κατά 70%. Επιπλέον, εντός του 2008 διπλασιάστηκε η 
παραγωγική δυναµικότητα του εργοστασίου της Κίνας. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις συλλιπασµάτων του Οµίλου και η 
γεωγραφική τους κατανοµή κατά την περίοδο 2006-2008 (σε αξίες). 
 

σε € χ ιλ . 2008 2007 2006

Ε.Ε. 28.843 28.845 26.247

Β.  Αµερική 18.355 19.230 18.999

Ασία 16.607 15.734 5.657

Α .  Ευρώπη 11.363 12.237 7.782

Ν.  Αµερικ ή 5.244 5.245 4.928

Αφρική 2.622 2.622 3.432

Λοιπές χώρες 4.370 3.496 2.492

Σύνολ ο 87.404 87.409 69.537

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΣΥΛΛ ΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.7.1.6 Νέες δραστηριότητες 
 
Όπως έχει προαναφερθεί η Εταιρία δραστηριοποιείται, ως εταιρία εξόρυξης, παραγωγής και 
πώλησης µεταλλευµάτων και βιοµηχανικών ορυκτών, στο σύµπλεγµα «Μήλου-Κιµώλου-
Πολυαίγου». Στο πλαίσιο αυτό συµφώνησε µε τη ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Α.Ε. να 
συνεργαστούν µε τη σύσταση κοινής εταιρίας, µε σκοπό την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη, 
εκµετάλλευση και διαχείριση ορισµένων γεωθερµικών πεδίων που υφίστανται εντός του ως 
άνω νησιωτικού συµπλέγµατος µε στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εν 
προκειµένω από γεωθερµία. 
 
Την 28.11.2007 υπογράφηκε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε αντικείµενο τη σύσταση κοινής 
θυγατρικής µε πρωταρχικό στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της 
εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού και δραστηριοποιούµενη γενικά σε κάθε 
περαιτέρω χρήση πέραν του ηλεκτρισµού του γεωθερµικού δυναµικού του ως άνω 
συµπλέγµατος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Α.Ε. έχει προβεί 
στη σύνταξη τεχνικών µελετών για την εκτίµηση του γεωθερµικού πεδίου και ενηµερώσει την 
τοπική κοινωνία και φορείς. Μέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
πέραν της υπογραφής του προαναφερόµενου Μνηµονίου Συνεργασίας, ούτε η Εταιρία ούτε 
άλλη εταιρία του Οµίλου έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια αναφορικά µε τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. 
 
3.7.1.7 Ορυχεία – Μεταλλεία - Αποθέµατα 
 
Η Εταιρία έχει σε ενεργή εκµετάλλευση από τη δεκαετία του 1970, σύµφωνα µε το 
µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό της επαρκή σε αριθµό µεταλλεία βωξίτη για την 
εξυπηρέτηση των αγορών της. Το σηµαντικότερο µέρος αυτών πρόκειται για µισθωµένα 
µεταλλεία στην περιοχή Παρνασσού – Γκιώνας σε συνολική έκταση µισθώσεων 550.000 στρ. 
περίπου, και τα υπόλοιπα στoν Ελικώνα εντός εκτάσεων οριστικών παραχωρήσεων 206.000 
στρ. και σε δηµόσιες παραχωρήσεις στη Σαρδηνία της Ιταλίας συνολικής έκτασης 16.000 στρ.  
 
Επίσης η Εταιρία εκµεταλλεύεται µία σειρά από ενεργά ήδη από τη δεκαετία του 1970, 
αδειοδοτηµένα ορυχεία µπεντονίτη και περλίτη όπως αυτά αναφέρονται στην Ενότητα 
(Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην Ελλάδα). Στην Ελλάδα οι 
εκµεταλλεύσεις ορυχείων βρίσκονται κυρίως στη νήσο Μήλο εκτεινόµενες σε συνολική έκταση 
3.124 στρ. περίπου, από τα οποία τα 1.906 στρ. είναι ιδιόκτητα. Παράλληλα, οι θυγατρικές 
της Εταιρίας εκµεταλλεύονται ορυχεία στις χώρες Ιταλία (Σαρδηνία), Γεωργία, Τουρκία, Κίνα, 
Βουλγαρία, Γερµανία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Η.Π.Α. 
 
Ειδικότερα, η κατανοµή των ορυχείων και µεταλλείων του Οµίλου ανά ορυκτό είναι η εξής: 
 

Μεταλλεία 

Οριστικές 

παραχωρήσεις  

(στρ.) 

Μισθωµένα 

(στρ.) 

Σύνολο 

(στρ.) 

Βωξίτης 206.000 566.000 772.000 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

Ορυχεία 
Ιδιόκτητα 

(στρ.) 

Μισθωµένα 

(στρ.) 

Σύνολο 

(στρ.) 

Μπεντονίτης 1.225 43.812 45.037 

Περλίτης 754 611 1.365 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Ο σχεδιασµός των εκµεταλλεύσεων της εταιρίας γίνεται µε βάση βεβαιωµένα αποθέµατα µε 
µεταλλευτική έρευνα, η οποία περιλαµβάνει γεωλογική αναγνώριση, γεωτρήσεις µε κατάλληλη 
µέθοδο δειγµατοληψίας σε επαρκή κάναβο ανάλογα µε τα κοιτασµατολογικά χαρακτηριστικά, 
και λεπτοµερείς αναλύσεις των δειγµάτων ανάλογα µε τις αναµενόµενες εφαρµογές του 
υλικού. Με βάση τον αναλυτικό σχεδιασµό της εκµετάλλευσης κάθε κοιτάσµατος, ο οποίος 
λαµβάνει υπόψη τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, καθορίζεται η µέθοδος 
εκµετάλλευσης και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά (µέγεθος εκσκαφής, δίκτυο στοών 
προσπέλασης, χώροι απόθεσης στείρων, δρόµοι προσπέλασης και µεταφοράς, κλπ) καθώς 
επίσης και οι απαιτούµενες ενέργειες προστασίας και αποκατάστασης τοπίου. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα  αποθέµατα βωξίτη ανέρχονται σε 24 εκατ. µετρικούς 
τόνους, εκ των οποίων για τους 22 εκατ. µετρικούς τόνους υφίστανται αναλυτικά σχέδια 
εκµετάλλευσης. Με βάση το µέσο ετήσιο όρο των τρεχουσών ποσοτήτων παραγωγής βωξίτη 
όπως εξορύσσεται σε µεταλλεία του Οµίλου, εκτιµάται ότι η συγκεκριµένη ποσότητα 
αποθεµάτων εξασφαλίζει  διάρκεια εκµετάλλευσης περίπου 20 ετών. Ο Όµιλος εξορύσσει 
βωξίτη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Σαρδηνία της Ιταλίας. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία 
το 79% των αποθεµάτων βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 21% βρίσκεται στη 
Σαρδηνία. 
 
Όσον αφορά στα αποθέµατα µπεντονίτη, σε επίπεδο Οµίλου αυτά ανέρχονται σε 43 εκατ. 
τόνους βεβαιωµένα. Με βάση το µέσο ετήσιο όρο των τρεχουσών ποσοτήτων παραγωγής 
µπεντονίτη όπως εξορύσσεται από τα ορυχεία του Οµίλου, εκτιµάται ότι η συγκεκριµένη 
ποσότητα αποθεµάτων εξασφαλίζει διάρκεια ζωής της εκµετάλλευσης για τουλάχιστον 25 
χρόνια. Τα ορυχεία µπεντονίτη του Οµίλου βρίσκονται στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη 
Γεωργία, στη Γερµανία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στο Μαρόκο και στις ΗΠΑ. Με βάση τα 
διαθέσιµα στοιχεία το 58% των αποθεµάτων βρίσκονται στην Ελλάδα, το 26% σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο στις υπόλοιπες περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  
 
Για τον περλίτη, τα αποθέµατα του Οµίλου, στην Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, και Κίνα, 
ανέρχονται σε 24,4 εκατ. τόνους βεβαιωµένα. Με βάση το µέσο ετήσιο όρο των τρεχουσών 
ποσοτήτων παραγωγής περλίτη όπως εξορύσσεται από τα ορυχεία του Οµίλου και µίγµατος 
προϊόντων, εκτιµάται ότι η συγκεκριµένη ποσότητα αποθεµάτων εξασφαλίζει, διάρκεια ζωής 
της εκµετάλλευσης τουλάχιστον 20 χρόνων. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία  το 61.9% των 
αποθεµάτων βρίσκονται στην Ελλάδα, το 11.1% σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  και το υπόλοιπο 
στις υπόλοιπες περιοχές που δραστηριοποιείται η Εταιρία. 
 
Παράλληλα, η Εταιρία έχει δώσει και εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις µεταλλευτικές 
έρευνες, που στοχεύουν στον εντοπισµό και στην αξιολόγηση νέων κοιτασµάτων µπεντονίτη, 
περλίτη και άλλων βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων για µελλοντική εκµετάλλευση. 
Οι έρευνες αυτές που εκτείνονται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο αλλά και σε πολλές 
περιοχές του πλανήτη (ενδεικτικά αναφέρονται ΗΠΑ, Τουρκία, Ιταλία, Βραζιλία), 
περιλαµβάνουν ένα ευρύ πλέγµα εργασιών, όπως δορυφορικές φωτογραφίσεις, 
χαρτογραφήσεις, γεωφυσικές, γεωστατιστικές, εργαστηριακές µελέτες, γεωτρήσεις, χηµικές 
αναλύσεις κ.λ.π. 
 
Το νοµικό καθεστώς καθώς και οι άδειες εκµετάλλευσης και λειτουργίας που αφορούν στη 
δυνατότητα εκµετάλλευσης ορυχείων και µεταλλείων στην Ελλάδα περιγράφονται στις 
ενότητες «Νοµοθετικό Καθεστώς» και «Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία 
Μεταλλείων και Ορυχείων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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Κατά δήλωση της Εταιρίας, κατά την διάρκεια των χρήσεων 2006, 2007 και 2008 και για την 
περίοδο 1.1-30.06.2009 δεν υπήρξαν έκτακτοι παράγοντες οι οποίοι να επηρέασαν σηµαντικά 
τη δραστηριότητα του Οµίλου S&B. Σηµειώνεται πάντως ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
τριµήνου της χρήσης 2008 παρουσιάστηκε πτώση στον όγκο πωλήσεων των προϊόντων του 
Οµίλου λόγω της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η οποία επηρέασε αρνητικά τη 
µεταλλουργία και την κατασκευαστική δραστηριότητα στις Η.Π.Α., τάση η οποία συνεχίζεται 
και κατά τη διάρκεια του 2009. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία έχει εξάρτηση από τις άδειες εκµετάλλευσης και 
λειτουργίας των ορυχείων και µεταλλείων (βλ. σχετικά ενότητα «Έρευνα & Ανάπτυξη, 
Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου) και από τις συµβάσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Συµβάσεις Μισθώσεων 
Μεταλλείων & Ορυχείων µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, υπό 
την έννοια της παραγράφου 6.4. του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.   
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3.7.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
 
H S&B εφαρµόζει Πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ∆Π) σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, σε 21 παραγωγικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες παράγεται 
το 87,5% των προϊόντων του Οµίλου. Στην Ελλάδα όλες οι δραστηριότητες, εκτός του 
Κεντρικού Εργαστηρίου Έρευνας & Ανάπτυξης είναι πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το 
παραπάνω πρότυπο από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Hellas, ο οποίος αποτελεί την 
θυγατρική στην Ελλάδα του Γερµανικού φορέα πιστοποιήσεων TÜV Nord. Η τελευταία 
επιτυχής επιθεώρηση επαναπιστοποιήσης του συστήµατος πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 
του 2008 και είχε ως αποτέλεσµα την ανανέωση της ισχύος των αντίστοιχων πιστοποιητικών 
για την τριετία 2009 – 2011.  
 
Το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται µε σκοπό την 
κατανόηση σε βάθος και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της Εταιρίας και των 
µελλοντικών τους επιδιώξεων, όπως προβλέπεται από τις αξίες της Εταιρίας. Η εφαρµογή του 
έχει εξελιχθεί σε ουσιαστικό εργαλείο συνεχούς ελέγχου όλων των παραγόντων, που 
επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων της Εταιρίας, προκειµένου να αποκτήσει η Εταιρίας 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά των βιοµηχανικών ορυκτών στην οποία 
δραστηριοποιείται. 
 
Η εφαρµογή του συστήµατος έχει ενοποιηθεί-συνδυαστεί µε τα προβλεπόµενα από το 
σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001 µε το οποίο είναι 
επίσης πιστοποιηµένη η εταιρία στην Ελλάδα, µε θέσπιση πολιτικής ποιότητας - περιβάλλοντος 
αλλά και υγιεινής και ασφάλειας µε εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου. 
 
3.7.3 Υγιεινή & Ασφάλεια 
 
Η S&B καταβάλλει προσπάθειες για την παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο 
προσωπικό της, και τους εργολάβους της, µε στόχο να προστατέψει την υγεία τους, να 
διατηρήσει την εταιρική της φήµη και να ελαχιστοποιήσει πιθανές µελλοντικές αποζηµιώσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ιοίκηση παρέχει εφόδια για: 
 
1. την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της όπως προβλέπεται από το υφιστάµενο 

θεσµικό πλαίσιο για κάθε θέση εργασίας και για γενικά θέµατα όπως πρώτες βοήθειες, 
ασφαλής οδήγηση, µέσα ατοµικής προστασίας, προστασία από σκόνη κ.α. Οι εργαζόµενοι 
των εργολάβων της Εταιρίας εκπαιδεύονται όπως όλοι οι εργαζόµενοι της Εταιρίας. 

2. ενίσχυση της εγρήγορσης σε θέµατα ασφάλειας µε την υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών, 
που εµπλέκουν όλους τους εργαζόµενους και προάγουν τη δέσµευση της ∆ιοίκησης, όπως 
επισκέψεις ασφαλείας από την ιεραρχία, «βαρόµετρο ασφαλείας», διερεύνηση 
συµβάντων: 

� Οι επισκέψεις ασφάλειας σε εργαζόµενους από τη ∆ιοίκηση στη θέση εργασίας, 
συµπεριλαµβάνουν ακόµη και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, µε σκοπό την επιβράβευση 
των καλών πρακτικών και την αναγνώριση ανασφαλών ενεργειών και λήψη 
βελτιωτικών µέτρων. Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις του Οµίλου 
στην Ελλάδα και Γερµανία. 

� Επιπλέον, στην Ελλάδα παρακολουθείται η εφαρµογή προδιαγεγραµµένων 
σηµαντικών οδηγιών εργασίας, µέσω της πρακτικής του "βαροµέτρου ασφαλείας", µε 
το οποίο γίνεται ποσοτικοποίηση «συµπεριφορών» και διευκολύνεται η λήψη 
διορθωτικών µέτρων.  

� ∆ιερεύνηση των συµβάντων για λήψη άµεσων µέτρων και αναγνώριση των 
γενεσιουργών αιτίων για δραστική αντιµετώπιση τους. 

 
Η επίδοση του Οµίλου σε θέµατα ασφάλειας αξιολογείται µέσω σχετικών δεικτών σε σύγκριση 
µε εκείνους σχετικών κλάδων. Η αξιολόγηση της επίδοσης γίνεται από τα τοπικά συµβούλια 
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ασφάλειας και το κεντρικό εταιρικό συµβούλιο Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αναφορά παρ' ολίγον ατυχηµάτων µε θέσπιση στόχου, έκδοση 
φυλλαδίων και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας, για την αναφορά και διάχυση της 
πληροφορίας. Μετά την επιτυχηµένη εφαρµογή του συστήµατος στις εγκαταστάσεις της 
Εταιρίας στην Ελλάδα και Γερµανία προγραµµατίζεται το 2009 επέκταση του σε εγκαταστάσεις 
της S&B σε ΗΠΑ, Βουλγαρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ινδία. Οι διαδικασίες του συστήµατος 
ασφάλειας, που εφαρµόζεται σε κάθε εγκατάσταση του Οµίλου, ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του συστήµατος OHSAS 18001 και πέντε από τις εγκαταστάσεις στη Γερµανία, 
Γαλλία, Ελλάδα και Ινδία, βρίσκονται στο στάδιο προετοιµασίας για πιστοποίηση σύµφωνα µε 
το παραπάνω πρότυπο. Η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί µία από τις τέσσερις θεµελιώδεις 
αξίες της Εταιρίας, που προβλέπει "ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ: Αναγνωρίζουµε 
την αξία των ανθρώπων µας, ενθαρρύνουµε και στηρίζουµε την ανάπτυξη τους µέσα σε ένα 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού". Οι αρχές της Εταιρίας 
για την ασφάλεια στην εργασία, µε εφαρµογή σε όλο τον Όµιλο, προδιαγράφονται στην 
πολιτική Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας και Ποιότητας.   
 
3.7.4 ∆ίκτυο Πωλήσεων - ∆ιανοµής 
 
Η αγορά των βιοµηχανικών ορυκτών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά µικρού αριθµού 
πελατών (σε αντίθεση µε την αγορά των καταναλωτικών προϊόντων) και απαιτεί απευθείας 
πώληση στον πελάτη/ χρήστη (Business-to-Business ή B2B). Ο Όµιλος κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων των στελεχών των 
τµηµάτων πωλήσεων ούτως ώστε να έχουν καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής 
των προϊόντων των πελατών στους οποίους απευθύνονται και να παρέχουν σε αυτούς τεχνική 
υποστήριξη, καθώς και να αποκτούν ευρεία γνώση των αγορών στις οποίες κατευθύνονται τα 
προϊόντα του Οµίλου. Συνεπώς, δεν υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης δικτύου πώλησης ή 
αντιπροσώπευσης των προϊόντων του Οµίλου στις περισσότερες των περιπτώσεων. 
 
Εξαίρεση αποτελούν οι πωλήσεις προϊόντων τα οποία έχουν παραχθεί µε περαιτέρω 
επεξεργασία, όπως ο διογκωµένος περλίτης, τα οποία προωθούνται στον τελικό καταναλωτή 
µέσω χονδρεµπόρων ή/και καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Οι πωλήσεις αυτές αποτελούν 
µικρό ποσοστό των πωλήσεων του Οµίλου. 
 
Η σπουδαιότητα των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία των πελατών είναι µεγάλη και 
απαιτείται η διασφάλιση της επαρκούς και αδιάκοπης τροφοδοσίας των εργοστασίων τους.  
 
Για το λόγο αυτό, ο Όµιλος έχει συνάψει µακροχρόνιες συµφωνίες µε εταιρίες µεταφορών και 
αποθήκευσης, που εδρεύουν σε διάφορα νευραλγικά σηµεία της Ευρώπης, Αµερικής και Ασίας 
(π.χ. στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ανατολική Ακτή της Β. Αµερικής 
και την Κίνα), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου διανοµής έγκαιρης 
παράδοσης – JIT (Just-in-time).  
 
Με τον τρόπο αυτό ο Όµιλος έχει αποκτήσει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προϊόντων του 
σε περιοχές πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις των πελατών του, διασφαλίζοντας συνεχή 
παροχή πρώτης ύλης σε αυτούς. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στον Όµιλο σηµαντικότατο 
πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του. 
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3.8 Οργανωτική ∆ιάρθρωση Οµίλου  
 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρίες στις οποίες συµµετείχε η S&B την 
30.06.2009 και ειδικότερα: 
� Η µητρική εταιρία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., καθώς και όλες οι θυγατρικές αυτής και 

όλες οι θυγατρικές των θυγατρικών της.  
� Οι άµεσες συµµετοχές των παραπάνω εταιριών σε συγγενείς εταιρίες και σε από κοινού 

ελεγχόµενες οντότητες (κοινοπραξίες). Σηµειώνεται ότι για τις εταιρίες αυτές δεν γίνεται 
αναφορά σε τυχόν συµµετοχές τους στο διάγραµµα (οι οποίες όµως αναφέρονται 
αναλυτικά στον πίνακα που παρατίθεται µετά το διάγραµµα). 

 
Σηµειώνεται ότι µε µαύρο χρώµα επισηµαίνονται οι άµεσες συµµετοχές της S&B Βιοµηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε., µε γκρι χρώµα επισηµαίνονται οι άµεσες και έµµεσες συµµετοχές της S&B 
Holding GmbH και µε λευκό χρώµα επισηµαίνονται οι συµµετοχές της Sibimin Overseas Ltd. 
 



   

 

Οργανωτική ∆ιάρθρωση Οµίλου S&B

Isocon S.A. 

Greece

Protovoulia Milou S .A.
Greece

Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.
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Laviosa Promasa S.A.
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Pabalk Maden A.S.
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75%

Stollberg & Samil Co Ltd
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S&B Industrial Minerals Morocco 

S.A.R.L.
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Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η S&B δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε 
επιχειρήσεις ή σε άλλη Εταιρία οποιασδήποτε µορφής πλην όσων παρατίθενται στον 
κατωτέρω πίνακα. Επίσης, η S&B δεν έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική 
σχέση µε άλλη επιχείρηση, ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού 
οργάνων εταιρίας.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι άµεσες και έµµεσες συµµετοχές της S&B ως 
αυτές είχαν την 30.06.2009 και την 31.12.2008: 
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Ετ αιρία Έδρα
Αντ ικ είµενο 

δραστ ηριότ ητ ας

Ποσοστ ό  
συµµετ οχής  &  

δ ικαιωµάτ ων  ψήφου 
30.06.09

Ποσοστ ό  
συµµετ οχής  &  

δ ικαιωµάτ ων  ψήφου 
31.12.2008

S&B Industria l Minera ls AD Βουλγαρία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 99,73% 99,73%

S&B Industria l Minera ls S.A .R . L. Γαλλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Dena in Anzin Meta llurgie  S.A .S. Γαλλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls GmbH Γερµαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Holding GmbH Γερµαν ία Εταιρία Συµµετοχών 100,00% 100,00%

Otav i Minen AG (1) Γερµαν ία Εταιρία Συµµετοχών - 100,00%

SLS Baustoffe  GmbH Γερµαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 75,00% 75,00%

Askana Ltd. Γ εωργ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 97,70% 97,70%

Isocon A .E. Ελλάδα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 60,00% 60,00%

Ελλην ικ οί Βωξίται Ελ ικώνος - Γ .Λ .Μπάρλος 
Α .Β.Ε.Μ.Ε.

Ελλάδα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls Spa in S.L.u. Ισπαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Sarda Perlite  S. r. l. Ιταλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 61,00% 61,00%

Sibimin Overseas Ltd. Κύπρος Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 99,99% 99,99%

Asian Minera ls Ltd. Κύπρος Εταιρία Συµµετοχών 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls Kf t Ουγγαρία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls SP Z.O .O . Πολων ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls North America  Inc. ΗΠΑ Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Stollberg Inc. ΗΠΑ Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Stollberg do Brazil Ltda Βραζιλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls (Henan) Co.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B J ilin Wollastonite  Co Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls (Tianjin) Co.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Panshi Huanyu Wollastonite  Co.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Endustriy e l Minera lle r A .Ş. Τουρκ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 99,72% 99,71%

Paba lk Maden A .Ş. Τουρκ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 98,73% 98,73%

Stollberg India  Pv t.  Ltd. Ινδία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Naimex  S.A .R .L. Μαρόκο Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Ind.  Min.  Morocco S.A .R .L. Μαρόκο Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Orykton GmbH Γερµαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Cebo Internat iona l BV Ολλανδία Εταιρία Συµµετοχών 50,00% 50,00%

Cebo Holland BV Ολλανδία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Cebo Marine BV Ολλανδία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Cebo UK Ltd Μεγ .  Βρεταν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Stollberg & Samil C o.  Ltd. Κορέα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Q ing Dao Stollberg & Samil Co.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 48,32% 48,32%

Lav iosa Chimica  Mineraria  S. p.A . Ιταλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 35,00% 35,00%

Lav iosa Sanay i Ve Ticaret  Ltd. Τουρκ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 35,00% 35,00%

Lav iosa Promasa S.A . Ισπαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 29,52% 29,52%

Bentec S.p.A . Ιταλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 35,00% 49,95%

Xinyang - A thenian Mining Co Ltd.  (XAMCO ) Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 25,00% 25,00%

Πρωτοβουλ ία Μήλου Α .Ε. Ελλάδα Λοιπές δραστηριότητες 43,07% 43,07%

Dolphin C I & S&B Holdings Ltd Κύπρος ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 25,00% 25,00%

Cape Trahilas One Ltd Κύπρος ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 25,00% 25,00%

Cape Trahilas One Α .Ε. Ελλάδα ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 25,00% 25,00%

Milos Is land Resort Ltd
Βρεταν ικ ές  

Π.Ν.
∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 16,67% 25,00%

Cape Trahilas Two Ltd Κύπρος ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 16,67% 25,00%

Cape Trahilas Two Α .Ε. Ελλάδα ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 16,67% 25,00%

1.Η εταιρία O tav i Minen AG απορροφήθηκε από την  εταιρία S&B Industria l Minera ls GmbH εν τός του 2009.

2.  Την  1 Ιουν ίου 2009 η Εταιρία κατέληξε σε οριστική συµφων ία µε την  συγγ ενή εταιρία Lav iosa  Chimica  Mineraria  S. p.A .  γ ια την  
πώληση του ποσοστού συµµετοχής της (το οποίο αν ερχόταν  σε 23% ) στην  Bentec S.p.A .  έναν τι τιµήµατος € 1.100 χ ιλ .  Η συναλλαγή 
ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουν ίου 2009 µε συν έπεια η Εταιρία να µην  κατέχ ει πλ έον  ποσοστό συµµετοχής στην  Bentec S.p.A .  ενώ ο 
Όµιλος κατέχ ει έµµεσο ποσοστό 35%  µέσω  της Lav iosa  Chimica  Mineraria S. p.A . .  Ω ς εκ  τούτου,  ο Όµιλος απώλεσε ποσοστό 14,95%  
εν τός του 2009.

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.9 Πληροφορίες για τις συµµετοχές της S&B 
 
Η S&B έχει σήµερα 47 άµεσες και έµµεσες συµµετοχές, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα 
«Οργανωτική ∆ιάρθρωση Οµίλου» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Από τις συµµετοχές 
αυτές, δεν υφίστανται κατά την 30.06.2009 άµεση ή έµµεση συµµετοχή του Εκδότη, µε 
λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% των ιδίων κεφαλαίων 
της S&B ή µε αποτελέσµατα που να συµβάλλουν κατά 10% τουλάχιστον στα καθαρά κέρδη ή 
ζηµίες του Εκδότη ή στην περίπτωση του Οµίλου S&B µε λογιστική αξία (book value) που να 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% της ενοποιηµένης καθαρής θέσης ή µε αποτελέσµατα που 
να συµβάλουν κατά 10% τουλάχιστον στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Οµίλου 
S&B, πέρα από τις παρακάτω:  
 

Α/Α ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ποσοστ ό  συµµετ οχής  

1 S&B Industria l Minera ls GmbH 100,00%

2 Stollberg Inc. 100,00%

3 S&B Industria l Minera ls S.A .R.L. 100,00%

4 Cebo Internat ional B.V. 50,00%
 

 
Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο αποτελεσµάτων χρήσεως, καµία εκ των συµµετοχών της Εταιρίας 
που παρατίθενται στον ως άνω πίνακα δεν υπερβαίνει το 10% των ατοµικών αποτελεσµάτων 
χρήσεως της Εκδότριας, ούτε συµβάλει µε ποσοστό 10% στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα 
χρήσης της. Συνεπώς η παρούσα παράθεση πληροφοριών για τις συµµετοχές αυτές λαµβάνει 
χώρα λόγω του ύψους των ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση µε τα ατοµικά και τα ενοποιηµένα 
ίδια κεφάλαια της Εκδότριας. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, πέραν των συµµετοχών στις εταιρίες του παραπάνω 
πίνακα, καµία άλλη εταιρία του Οµίλου δεν ενδέχεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην 
εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της χρηµατοοικονοµικής της 
θέσης και των αποτελεσµάτων της.  
 
Ακολούθως παρατίθεται µια σύντοµη παρουσίαση των εταιριών αυτών. Σηµειώνεται ότι τα 
οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται για κάθε εταιρία στους παρακάτω πίνακες, 
προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται από την εκάστοτε εταιρία για 
σκοπούς ενοποίησης. 
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S&B Industrial Minerals GmbH 
 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Centro Alle, Oberhausen, Γερµανία  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εµπορία προϊόντων µπεντονίτη σε χυτήρια, 
έργα πολιτικού µηχανικού, άµµο υγιεινής κατοικίδιων κ.ά. Επίσης, δραστηριοποιείται στην 
επεξεργασία και εµπορία εξειδικευµένων βιοµηχανικών ορυκτών για την υαλουργία, 
µεταλλουργία, κεραµικά κ.ά. και στην παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 
 
Η αξία κτήσης της συµµετοχής στην S&B Industrial Minerals GmbH ανέρχεται σε € 106.439 
χιλ. και το προσωπικό της εταιρίας στις 31.12.2008 ήταν 383 άτοµα. 
 
Οι διαχειριστές της εταιρίας είναι οι κ.κ. Θ. Ανδρουλάκης, Ι. Πανιάρας, Ι. Χριστοδουλάκης και 
J. Sardemann.   
 
Βασικά οικονοµικά µεγέθη 
 

σε € χ ιλ . 30.06.09 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Σύνολο Εν εργητικού 179.194 184.919 179.778 161.302

Μετοχ ικ ό Κεφάλαιο 6.000 6.000 6.000 6.000

Ί δια Κεφάλαια 126.312 118.119 116.480 113.379

Κέρδη χ ρήσης µετά από φόρους 763 1.639 3.101 788

S&B Industr ia l M ine ra ls  Gm bH

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
 
Stollberg Inc 
 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Delaware, ΗΠΑ  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή συλλιπασµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την 
παραγωγή του χάλυβα µε τη διαδικασία συνεχούς χύτευσης. 
 
Η αξία κτήσης της συµµετοχής στην Stollberg Inc. ανέρχεται σε € 22.508 χιλ. και το 
προσωπικό της εταιρίας στις 31.12.2008 ήταν 88 άτοµα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από τους κ.κ. J. Sardermann, D. 
Steinkerman και T. Wilson. 
 
Βασικά οικονοµικά µεγέθη 
 

σε € χ ιλ . 30.06.09 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Σύνολο Εν εργητικού 39.694 39.821 35.829 35.933

Μετοχ ικ ό Κεφάλαιο 1.481 1.481 1.481 1.481

Ί δια Κεφάλαια 37.170 36.317 31.397 31.408

Κέρδη χ ρήσης µετά από φόρους 1.496 2.939 3.543 3.506

Sto llbe rg Inc.

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι η Stollberg Inc. εδρεύει στις Η.Π.Α., ως εκ τούτου οι οικονοµικές της 
καταστάσεις συντάσσονται σε δολάρια ΗΠΑ. Για τη µετατροπή των παραπάνω µεγεθών από 
δολάρια ΗΠΑ σε Eυρώ, έχει χρησιµοποιηθεί η ισοτιµία $/€ την 31.12 κάθε χρήσης. 
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S&B Industrial Minerals S.A.R.L. 
 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Montoir, Γαλλία  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εµπορία προϊόντων µπεντονίτη σε χυτήρια, 
έργα πολιτικού µηχανικού, άµµο υγιεινής κατοικιδίων κ.ά. 
 
Η αξία κτήσης της συµµετοχής στην S&B Industrial Minerals S.A.R.L. ανέρχεται σε € 1.410 
χιλ. και το προσωπικό της εταιρίας στις 31.12.2008 ήταν 33 άτοµα. 
 
Οι διαχειριστές της εταιρίας είναι οι κ.κ. D. Legrand και Ι. Πανιάρας. 
Βασικά οικονοµικά µεγέθη 
 

σε € χ ιλ . 30.06.09 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Σύνολο Εν εργητικού 9.985 9.152 10.067 9.698

Μετοχ ικ ό Κεφάλαιο 896 896 896 896

Ί δια Κεφάλαια 4.363 5.137 5.237 6.075

Κέρδη χ ρήσης µετά από φόρους 705 1.500 1.662 1.538

S&B Industria l M ine ra ls  S.A .R .L.

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
 
Cebo International BV  
 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Ijmuiden, Ολλανδία  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοµηχανικών ορυκτών για τη βιοµηχανία 
πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και προϊόντα µπεντονίτη στις αγορές 
σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύµατος, έργων πολιτικού µηχανικού και άµµου υγιεινής για 
κατοικίδια ζώα. 
 
Η αξία κτήσης της συµµετοχής στην Cebo B.V. ανέρχεται σε € 21.806 χιλ. και το προσωπικό 
της εταιρίας στις 31.12.2008 ήταν 99 άτοµα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους κ.κ. J. Miller, J. Taylor, Κ. Αναβλαβής και Ι. 
Πανιάρας. 
 
Βασικά οικονοµικά µεγέθη 
 

σε € χ ιλ . 30.06.09 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Σύνολο Εν εργητικού 24.118 27.306 24.944 27.763

Μετοχ ικ ό Κεφάλαιο 3.637 3.637 3.637 3.637

Ί δια Κεφάλαια 16.821 15.118 12.465 19.175

Κέρδη χ ρήσης µετά από φόρους 1.533 5.113 3.702 6.412

Cebo Inte rna tiona l B.V.

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.10 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ο Όµιλος κατέχει σηµαντικό αριθµό εµπορικών σηµάτων που συνδέονται µε προϊόντα του 
στην Ελλάδα, κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Η.Π.Α. και τη Βουλγαρία,  Μεταξύ 
άλλων τα σήµατά του περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, τα: «S&B µ –Spheres», «S&B µ- Silica», «µ 
–Silica», «PERLOMIN», «PERLOFLOR», «PERLOBETON», «CELLFILL», «NOLIME», 
«THERMOPLAST», «OTAVI», «IKO», «IBECO», «ANTRAPUR», «ANTRAPEX», «ENVIBOND» 
και «FERROCARBON». 
 
Επίσης, ο Όµιλος έχει στην κατοχή του τέσσερις ευρεσιτεχνίες, που αφορούν σε α) νέου 
τύπου πλαστικοποιητή κονιαµάτων αργιλικής βάσης, β) νέου τύπου οικοδοµικό υλικό για 
γέµισµα δαπέδων καθώς και για τη δηµιουργία ρήσεων στα δωµάτια, γ) πρόσθετο για χρήση 
στην πυριτική άµµο και δ) συσκευή εισαγωγής κοκκώδους συλλιπάσµατος χύτευσης επάνω σε 
χυτή πλάκα µετάλλου µέσα σε µήτρα συνεχούς χύτευσης. 
 
 
3.11 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός 
 
3.11.1 Εγκαταστάσεις & εξοπλισµός 

 
Ο Όµιλος S&B, αποτίµησε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004), 
τα ιδιοχρησιµοποιούµενα και επενδυτικά ακίνητα (οικόπεδα και κτήρια) σε εύλογες αξίες, όπως 
αυτές προέκυψαν από µελέτες ανεξάρτητων εκτιµητών. Οι εύλογες αυτές αξίες αποτέλεσαν το 
κόστος µετάβασης (deemed cost) των συγκεκριµένων ακινήτων.  
 
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα απεικονίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
του Οµίλου στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Το κόστος κτήσης προσαυξάνεται µε τις 
δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων ή µε τη βελτίωσή τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι από αυτές θα προκύψουν οικονοµικά οφέλη στο µέλλον. Τα µη 
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα οποία διακρατεί ο Όµιλος για επενδυτικούς σκοπούς 
(είσπραξη µισθωµάτων, ανατίµηση αξίας) ως επενδυτικά ακίνητα απεικονίζονται στο ιστορικό 
κόστος τους, µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης 
της αξίας τους.  
 
Ο Όµιλος µέσω των εγκαταστάσεων του δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές στους εξής κλάδους εξόρυξης, επεξεργασίας κι εµπορίας βιοµηχανικών ορυκτών: 
 

� Μπεντονίτης: Χρησιµοποιούνται ορυχεία, µονάδες θραύσης, κοσκίνισης, λειοτρίβησης 
και ανάµιξης µπεντονίτη καθώς και µονάδες µηχανικής ενεργοποίησης (extrusion) και 
βιοµηχανικής ξήρανσης καθώς και αποθηκευτικοί χώροι. 

� Περλίτης: Χρησιµοποιούνται ορυχεία, µονάδες πρόθραυσης, θραύσης-διαβάθµισης, 
ξήρανσης και κοσκίνισης καθώς και αποθηκευτικοί χώροι. 

� Βωξίτης: Χρησιµοποιούνται µεταλλεία, εγκαταστάσεις θραύσης/κοσκίνισης, εργοστάσιο 
εµπλουτισµού καθώς και αποθηκευτικοί χώροι.  

� Stollberg: Χρησιµοποιούνται εργοστάσια και αποθηκευτικοί χώροι για την παραγωγή 
προϊόντων stollberg µε καταιονιστικούς ξηραντήρες. Τα προϊόντα stollberg διατίθενται µε 
τη µορφή κόκκων ή κόνεων και αποτελούν εξειδικευµένα προϊόντα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

� Otavi: Χρησιµοποιούνται εργοστάσια για τη λειοτρίβηση, κοσκίνηση και διαβάθµιση 
διαφόρων βιοµηχανικών ορυκτών (π.χ. σποδουµένιο, βολλαστονίτης) προκειµένου να 
παραχθούν εξειδικευµένα προϊόντα υπό την επωνυµία Otavi µέσω εµπορικών 
συνεργασιών. 
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Με βάση τη συνεισφορά στα ενοποιηµένα στοιχεία συνολικού ενεργητικού και στις 
ενοποιηµένες πωλήσεις του 2008, επιλέχθηκαν οι πιο σηµαντικές εταιρίες του Οµίλου 
(ποσοστό συνολικής συνεισφοράς 90% και 86% αντίστοιχα), για τις οποίες ακολουθεί 
αναλυτική περιγραφή των ιδιόκτητων και µισθωµένων εγκαταστάσεων, που χρησιµοποιούνται 
για τη λειτουργία τους: 
 
 
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
 
Η εταιρία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και 
εµπορία προϊόντων µπεντονίτη, περλίτη και βωξίτη. Για τη λειτουργία της χρησιµοποιεί 
εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης πλοίων καθώς και ορυχεία / µεταλλεία, οικόπεδα και 
κτήρια. 
 
Συγκεκριµένα, η Εταιρία κατέχει ιδιόκτητα ορυχεία µπεντονίτη και περλίτη και µεταλλεία 
βωξίτη συνολικής επιφάνειας 4.082.448 τ.µ. σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. 
Επίσης, κατέχει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 539.155 τ.µ. και 46.748 
τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και χρησιµοποιούνται 
για επεξεργασία και αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών ορυκτών και στέγαση 
διοικητικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η Εταιρία κατέχει οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 98.507 
τ.µ. σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. 
 
Τέλος, η Εταιρία µισθώνει οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 71.578 τ.µ. και 11.716 
τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και χρησιµοποιούνται 
για χώρους γραφείων και κατοικιών. Το συνολικό ετήσιο κόστος µίσθωσης των ακινήτων 
αυτών ανέρχεται σε περίπου € 2.028 χιλ.   
 
 
S&B Industrial Minerals GmbΗ 
 
Η εταιρία S&B Industrial Minerals GmbΗ δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εµπορία 
µπεντονίτη, προϊόντων Stollberg και Otavi και για τη λειτουργία της χρησιµοποιεί οικόπεδα και 
κτήρια. 
 
Η εν λόγω εταιρία κατέχει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 171.385 τ.µ. 
και 60.805 τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Γερµανίας και 
χρησιµοποιούνται για επεξεργασία και αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών 
ορυκτών και στέγαση διοικητικών υπηρεσιών.  
 
Επίσης, η εταιρία µισθώνει οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 101.600 τ.µ. και 15.313 
τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Γερµανίας και 
χρησιµοποιούνται για επεξεργασία και αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών 
ορυκτών και στέγαση διοικητικών υπηρεσιών. Το συνολικό ετήσιο κόστος µίσθωσης των δύο 
ακινήτων ανέρχεται σε περίπου € 449 χιλ.  
 
 
S&B Industrial Minerals S.A.R.L. (France) 
 
Η εταιρία S&B Industrial Minerals S.A.R.L. (France) δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και 
εµπορία µπεντονίτη και για τη λειτουργία της χρησιµοποιεί οικόπεδα και κτήρια. 
 
Η εν λόγω εταιρία κατέχει στο λιµάνι της πόλης Nantes ιδιόκτητο κτήριο συνολικής επιφάνειας 
4.378 τ.µ., όπου στεγάζονται παραγωγικοί και αποθηκευτικοί χώροι, διοικητικοί χώροι 
γραφείων και χώροι επισκευής και συντήρησης, ενώ µισθώνει οικόπεδο επιφάνειας 14.915 
τ.µ., µε συνολικό ετήσιο κόστος µίσθωσης περίπου € 34 χιλ.  
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Cebo International B.V. 
 
Η εταιρία Cebo International B.V. δραστηριοποιείται στην επεξεργασία κι εµπορία µπεντονίτη 
και άλλων βιοµηχανικών ορυκτών στην Ολλανδία και τη Σκωτία.  
 
Η εν λόγω εταιρία κατέχει ιδιόκτητα κτήρια συνολικής επιφάνειας 14.060 τ.µ., τα οποία 
βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ολλανδίας και χρησιµοποιούνται για επεξεργασία και 
αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών ορυκτών και στέγαση διοικητικών 
υπηρεσιών. 
 
Επίσης, µισθώνει οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 99.000 τ.µ. και 14.370 τ.µ., 
αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ολλανδίας και της Σκωτίας και 
χρησιµοποιούνται για επεξεργασία και αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών 
ορυκτών και στέγαση διοικητικών υπηρεσιών. Το συνολικό ετήσιο κόστος µίσθωσης των 
ακινήτων αυτών ανέρχεται σε περίπου € 928 χιλ. 
 
Τέλος, µισθώνει οικία επιφάνειας 500 τ.µ. στην Ολλανδία µε συνολικό ετήσιο κόστος 
ενοικίασης € 38 χιλ.  
 
 
S&B Industrial Minerals North America Inc. 
 
Η εταιρία S&B Industrial Minerals North America Inc. δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και 
εµπορία µπεντονίτη και περλίτη και για τη λειτουργία της χρησιµοποιεί ορυχεία, οικόπεδα και 
κτήρια. 
 
Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρία κατέχει ιδιόκτητα ορυχεία µπεντονίτη συνολικής επιφάνειας 
461.139 τ.µ. στην πολιτεία Mississippi των Η.Π.Α. 
 
Επίσης, η κατέχει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 337.695 τ.µ. και 70.943 
τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές των Η.Π.Α. και χρησιµοποιούνται 
για επεξεργασία και αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών ορυκτών και στέγαση 
διοικητικών υπηρεσιών. 
 
Τέλος, η εταιρία µισθώνει οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 15.017 τ.µ. και 13.117 
τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές των Η.Π.Α. και χρησιµοποιούνται 
για επεξεργασία και αποθήκευση των προαναφερθέντων βιοµηχανικών ορυκτών και στέγαση 
διοικητικών υπηρεσιών. Το συνολικό ετήσιο κόστος µίσθωσης των ακινήτων αυτών ανέρχεται 
σε περίπου € 421 χιλ. 
 
 
Stollberg Inc. 

 
Η εταιρία Stollberg Inc. κατέχει ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.µ στην 
πολιτεία της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. όπου στεγάζεται εργοστάσιο επεξεργασίας προϊόντων 
Stollberg και κτίριο διοικητικών υπηρεσιών επιφάνειας 8.650 τ.µ. 
 
 
S&B Industrial Minerals AD 

 
Η εταιρία S&B Industrial Minerals AD δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και 
εµπορία µπεντονίτη και επεξεργασία και εµπορία περλίτη και για τη λειτουργία της 
χρησιµοποιεί ορυχεία, οικόπεδα και κτήρια στην περιοχή της πόλης Kardjali στην Βουλγαρία.  
 
Συγκεκριµένα, η εν λόγω εταιρία κατέχει ιδιόκτητα ορυχεία µπεντονίτη συνολικής επιφάνειας 
220.400 τ.µ. 
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Επιπλέον, η εταιρία κατέχει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτήρια συνολικής επιφάνειας 604.247 τ.µ. 
και 58.237 τ.µ., αντίστοιχα, όπου βρίσκονται εργοστάσια επεξεργασίας βιοµηχανικών 
ορυκτών, αποθηκευτικοί κι επισκευαστικοί χώροι και κτήρια κεντρικής διοίκησης.  
 
Τέλος, κατέχει δύο διαµερίσµατα συνολικής επιφάνειας 135 τ.µ. και οικόπεδο επιφάνειας 
131.412 τ.µ. 
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3.11.2 Ασφαλιστικές Καλύψεις 

 
Ο Όµιλος διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κύριων κινδύνων που σχετίζονται µε την 
επιχειρηµατική του δραστηριότητα, η οποία υπόκειται σε απαλλαγές, όρια κάλυψης και 
περιορισµούς/ εξαιρέσεις κάλυψης σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική της αγοράς. Με 
δεδοµένες τις απαλλαγές που συνήθως εφαρµόζονται στην ασφαλιστική αγορά, η ∆ιοίκηση 
του Οµίλου πιστεύει ότι έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, µε περιορισµούς/ εξαιρέσεις 
κάλυψης που είναι σύµφωνοι µε την παρατηρούµενη συχνότητα ζηµιών. 
 
Ιστορικά, ο Όµιλος της S&B ακολουθούσε µια αποκεντρωµένη προσέγγιση στην ασφαλιστική 
κάλυψη των αναγκών του, όπου οι εταιρείες του Οµίλου προέβαιναν σε ασφάλιση των παγίων 
τους και άλλων ειδών κινδύνου τοπικά, στην εκάστοτε γεωγραφική περιοχή 
δραστηριοποίησης.  
 
Στο α’ εξάµηνο 2008, ο Όµιλος προχώρησε στην ενσωµάτωση της δραστηριότητας της 
Παρνασσός Α.Ε., η οποία χειριζόταν µέχρι το 2007 τις ασφαλιστικές καλύψεις της Εταιρίας σε 
σχέση µε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης για την Εταιρία 
στην Ελλάδα, ο Όµιλος της S&B ακολουθεί πλέον µια «κεντρικοποιηµένη» προσέγγιση στην 
ασφαλιστική κάλυψη, µε τη συνεργασία ενός διεθνώς αναγνωρισµένου οίκου µεσιτείας 
ασφαλειών (insurance broker). Κατά συνέπεια, όλοι οι ασφαλίσιµοι κίνδυνοι του Οµίλου 
παρακολουθούνται, αντιµετωπίζονται και είναι διαχειριζόµενοι κεντρικά, αποφέροντας 
αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη ασφαλιστική κάλυψη. 
 
Τα σηµαντικότερα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Οµίλου, τα οποία εµπίπτουν στο διεθνές 
πρόγραµµα ασφάλισης που εφαρµόζει η Εταιρία, ασφαλίζουν α) περιουσιακή βλάβη λόγω 
παύσης λειτουργίας εξοπλισµού και διακοπής λειτουργίας εγκαταστάσεων (εξαιρουµένων των 
ορυχείων και µεταλλείων) και β) αστική ευθύνη, γενική αστική ευθύνη-αστική ευθύνη 
προϊόντος και εργοδοτική ευθύνη. Σηµειώνεται ότι τα προαναφερθέντα ασφαλιστήρια λήγουν 
στις 28.02.2010 και καλύπτουν τις θυγατρικές του Οµίλου, όπου απαιτείται. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιοίκηση του Οµίλου δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια που διαθέτει είναι ή θα είναι επαρκή για να καλύψουν πιθανές απώλειες που θα 
προκύψουν από παρατεταµένη διακοπή λειτουργίας είτε στα ορυχεία και στα µεταλλεία είτε 
στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του Οµίλου. Αν το επίπεδο των ασφαλίστρων αυξηθεί, τότε 
ο Όµιλος µπορεί να µην είναι σε θέση να διατηρήσει την κάλυψη που επί του παρόντος είναι 
σε ισχύ, ή να οδηγηθεί σε πολύ υψηλότερο κόστος προκειµένου να διατηρήσει την 
υφιστάµενη κάλυψη. 
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3.11.3 Εµπράγµατα Βάρη - Εγγυήσεις 

 
Εµπράγµατα Βάρη 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, επί του παγίου εξοπλισµού του Οµίλου, δηλαδή ακίνητα, 
αγρούς και κτηριακές εγκαταστάσεις, των οποίων ο Όµιλος είναι κύριος, δεν υφίστανται 
εµπράγµατα βάρη ή άλλες εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 
 
Εγγυήσεις 
Την 30.06.2009 η Εταιρία είχε χορηγήσει υπέρ θυγατρικών της εγγυήσεις για την παροχή 
χορηγήσεων προς αυτές συνολικού ύψους € 96,8 εκατ. περίπου. Επιπλέον, σύµφωνα µε 
δήλωση της Εταιρίας, η S&B έχει εγγυηθεί µε εγγύηση ύψους € 291,56 χιλ. για την 
συνδεδεµένη επιχείρηση Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. 
 
Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών του Οµίλου την 30.06.2009 ανήρχετο σε € 3,4 εκατ.  
 
Οι εγγυητικές της Εταιρίας ήταν ποσού € 3,2 εκατ. και αφορούν στην πλειοψηφία τους 
εγγυητικές επιστολές µε δικαιούχο το ∆ηµόσιο (περιφέρειες, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
υπουργεία κ.λ.π.), οι οποίες έχουν δοθεί για άδειες µεταλλειοκτησίας και αποκατάσταση 
περιβάλλοντος. 
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3.11.4 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  

 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης ο Όµιλος S&B έχει εξασφαλίσει τις απαιτούµενες 
περιβαλλοντικές εγκρίσεις για τις δραστηριότητές του. Η λειτουργία των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, στις 
εγκρίσεις των τεχνικών µελετών εκµετάλλευσης, αδειών ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και άλλων που προβλέπονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
 
Βασική αρχή της S&B για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η πρόληψη. Για το σκοπό 
αυτό εφαρµόζει εξελιγµένες πρακτικές και µεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης και υιοθετεί 
προηγµένες τεχνολογίες στη λειτουργία της, για ολόκληρο το φάσµα των δραστηριοτήτων της 
(εξόρυξη, βιοµηχανική επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων). 
 
Η κυρίαρχη πρόκληση την οποία καλείται να αντιµετωπίσει η Εταιρία είναι η δυνατότητα 
πρόσβασης στον ορυκτό πλούτο, σε συνδυασµό µε την υπεύθυνη και αποτελεσµατική 
διαχείρισή του, ώστε να ικανοποιούνται οι σηµερινές και οι µελλοντικές ανάγκες των πελατών. 
Παράλληλα, η εταιρία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση του βαθµού αξιοποίησης και χρήσης των 
φυσικών πόρων, έχοντας ως βασικό γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Τα περιβαλλοντικά θέµατα που καλείται να διαχειριστεί η S&B αφορούν: 
 
� τη διαχείριση των αποθεµάτων των ορυκτών πόρων και των µεγάλων ποσοτήτων υλικών 

που εξορύσσονται 
� την αποκατάσταση του τοπίου σε θιγόµενες από την εξόρυξη περιοχές 
� τη διαχείριση της βιοποικιλότητας στις περιοχές εξόρυξης 
� τη διαχείριση εκποµπών σκόνης από την επεξεργασία των προϊόντων 
� τη διαχείριση ενέργειας και νερού 
� τη διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων 
 
Οι απαιτούµενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των 
εγκαταστάσεων και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας εκπονούνται µε συνδροµή 
εξειδικευµένων και ευρύτερα αναγνωρισµένων επιστηµονικών συνεργατών, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα. Επιπλέον, το περιεχόµενο των ΜΠΕ έχει ενισχυθεί και 
εµπλουτισθεί µε: 
 
� αναλυτικά στοιχεία χλωρίδας και πανίδας της περιοχής προτεινόµενης επέµβασης, 
� ανάλυση του κόστους-οφέλους (cost-benefit) από την υλοποίηση του προς αδειοδότηση 

έργου µε κατά το δυνατόν ποσοτικοποίηση των ποιοτικών παραµέτρων περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, 

� χρήση εποπτικών εργαλείων (arc view για τρισδιάστατη απεικόνιση) για την παρουσίαση 
της χρονικής εξέλιξης της εκµετάλλευσης και αποκατάστασης, 

� διεξοδική ανάλυση κάθε περιβαλλοντικού θέµατος, τεκµηρίωση της αντιµετώπισης των 
επιπτώσεων µε τα προτεινόµενα µέτρα αλλά και αξιολόγηση της µηδενικής λύσης. 

 
Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Η Εταιρία εφαρµόζει από το 2000 Πιστοποιηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004, σε όλες της εγκαταστάσεις της στην 
Ελλάδα. Το ΣΠ∆ των µεταλλείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και φόρτωσης βωξίτη 
στο Νοµό Φωκίδας ήταν το πρώτο που πιστοποιήθηκε το έτος 2000, ακολούθησε το 2001 η 
πιστοποίηση του ΣΠ∆ των ορυχείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και φόρτωσης 
Μπεντονίτη και Περλίτη στη Μήλο ενώ στη συνέχεια, πιστοποιήθηκαν σταδιακά, τα ΣΠ∆ της 
εγκατάστασης διόγκωσης περλίτη στη Ριτσώνα Βοιωτίας, του Κεντρικού Εργαστηρίου Έρευνας 
& Ανάπτυξης και των Κεντρικών Γραφείων της εταιρίας στην Κηφισιά. 
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Σε διεθνές επίπεδο, 17 παραγωγικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες παράγεται το 84% των 
προϊόντων του Οµίλου, εφαρµόζουν πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύµφωνα µε το ISO 14001:2004. 
 
Αποκατάσταση τοπίου 
 
Η εξορυκτική δραστηριότητα από τη φύση της επεµβαίνει στο περιβάλλον προκαλώντας οπτική 
κυρίως όχληση. Η αποκατάσταση του τοπίου έχει στόχο, τόσο τη µείωση της οπτικής όχλησης, 
µε την κατάλληλη ανάπλαση του χώρου, όσο και την επαναφορά ενός βιώσιµου και αυτόνοµου 
σε βάθος χρόνου οικοσυστήµατος στις περιοχές που αποκαθίστανται.  
 
Η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας και των µεθόδων αποκατάστασης τοπίου αποτελεί βασική 
φιλοσοφία, µε την οποία η εταιρία δραστηριοποιείται για την αποκατάσταση των περιοχών 
όπου αναπτύσσει την εξορυκτική της δραστηριότητα. 
 
Σχεδόν το 86% της συνολικής επιφάνειας «σε χρήση» για εξορυκτικές δραστηριότητες διεθνώς 
βρίσκεται στην Ελλάδα (Μήλο και Φωκίδα). Γι΄ αυτό και στην Ελλάδα µετά από 25 χρόνια 
συστηµατικής ενασχόλησης µε θέµατα αποκατάστασης έχουν αναπτυχθεί προηγµένη 
τεχνογνωσία, σύγχρονες µέθοδοι, καθώς και η κατάλληλη υποδοµή, µε αποτέλεσµα να 
βελτιστοποιούνται συνεχώς τα αποτελέσµατα της αποκατάστασης. Στη Μήλο και στη Φωκίδα 
έχει αποκατασταθεί το 47,7% της συνολικής θιγµένης επιφάνειας επέµβασης. Από το υπόλοιπο 
52,3%, το 46,0% βρίσκεται σε λειτουργία για τις ανάγκες εξόρυξης. Συνεπώς, το εναποµένον 
ποσοστό της θιγµένης επιφάνειας που αποµένει και όπου µπορούν να υλοποιηθούν εργασίες 
αποκατάστασης ανέρχεται στην Ελλάδα στο 6,3%. 
 
Η αποκατάσταση τοπίου στις διάφορες άλλες χώρες εξαρτάται από το θεσµικό πλαίσιο που 
ισχύει, το µέγεθος του κοιτάσµατος, το καθεστώς ιδιοκτησίας αλλά και άλλους τοπικής φύσεως 
παράγοντες που καθορίζουν την πρόοδο αποκατάστασης των θιγµένων επιφανειών. 
 
Στη Γερµανία τα κοιτάσµατα µπεντονίτη είναι µικρού µεγέθους, µε αποτέλεσµα η εκµετάλλευσή 
τους να ολοκληρώνεται σε µικρό σχετικά χρόνο και να ακολουθεί αµέσως αποκατάσταση. 
 
Στη Βουλγαρία το νοµικό πλαίσιο απαγορεύει την αποκατάσταση ορυχείων εφόσον δεν γίνει 
πλήρης απόληψη του κοιτάσµατος, ανεξαρτήτως οικονοµικότητας, δηλαδή ακόµη και αν από 
κάποια χρονική στιγµή και µετά η εξόρυξη του εναποµείναντος ορυκτού δεν είναι πλέον 
οικονοµικά αποδοτική. 
 
Στη Σαρδηνία έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση ενός εξοφληµένου ορυχείου περλίτη. 
Εκκρεµεί η παραλαβή του από τις αρµόδιες τοπικές αρχές, έτσι ώστε να διατεθεί για άλλες 
χρήσεις. 
 
∆ιαχείριση βιοποικιλότητας 
 
Κρίσιµη παράµετρος για την αποτελεσµατική βιώσιµη επαναφορά του οικοσυστήµατος στις 
αποκαθιστούµενες περιοχές αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων προς φύτευση φυτών. Έτσι, 
οι τεχνικές αποκατάστασης είναι απαραίτητο να συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες 
επιστηµονικές µεθόδους που θα εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσµα. 
 
Με δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, όσον αφορά την εξορυκτική 
δραστηριότητα του Οµίλου S&B, βρίσκεται στην Ελλάδα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη 
διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στις περιοχές της Φωκίδας και της Μήλου.  
 
Σηµαντικό εργαλείο για τη µελέτη και υλοποίηση του ερευνητικού αυτού έργου αποτελούν τα 
ιδιόκτητα φυτώρια της Εταιρίας στη Φωκίδα και στη Μήλο, τα οποία, εκτός από την παραγωγή 
φυτών για την κάλυψη των αναγκών των εργασιών αποκατάστασης, αποτελούν και 
«εργαστήρια» για τη διερεύνηση της βελτίωσης της φυτρωτικότητας και αναπαραγωγής των 
ντόπιων φυτών.  
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∆ιαχείριση εκποµπών σκόνης 
 
Μετά την αποκατάσταση, το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό θέµα που αντιµετωπίζει ο Όµιλος 
S&B αφορά τις εκποµπές σκόνης κατά την επεξεργασία των προϊόντων του. Για τον περιορισµό 
των εκποµπών αυτών, η Εταιρία εφαρµόζει κάθε δυνατή διαθέσιµη τεχνική, επενδύει συνεχώς 
σε εξοπλισµό αντιρρύπανσης, σε µέσα ατοµικής προστασίας και στην εκπαίδευση των 
εργαζοµένων της. Επίσης, προκειµένου να υπάρχει τεκµηρίωση και έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των µέτρων αυτών, αλλά και για να εντοπίζονται οι 
ανάγκες για νέα µέτρα, γίνονται συστηµατικές µετρήσεις σκόνης. 
 
∆ιαχείριση πρώτων υλών και υλικών 
 
Ο Όµιλος S&B δραστηριοποιείται ως προµηθευτής ορυκτών πρώτων υλών και ενδιάµεσων 
προϊόντων σε διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους, ενώ οι πρώτες ύλες τις οποίες αγοράζει από 
τρίτους περιορίζονται στη σόδα που προστίθεται κατά τη φάση της ενεργοποίησης του 
µπεντονίτη και σε διάφορα άλλα πρόσθετα υλικά που χρησιµοποιούνται στις καθετοποιηµένες 
µονάδες επεξεργασίας των διάφορων προϊόντων της S&B, όπως π.χ. στη Γερµανία. 
 
Συνεπώς, βασικό µέληµα του Οµίλου S&B είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των αποθεµάτων 
ορυκτών πόρων που διαθέτει και η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων που εξορύσσει και 
χρησιµοποιεί στην παραγωγική του διαδικασία. 
 
Σηµειώνεται επίσης η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση απορριµµάτων και παραπροϊόντων άλλων 
δραστηριοτήτων στην παραγωγή νέων προϊόντων του Κλάδου Stollberg, όπως γυαλί, σκουριά, 
ιπτάµενη τέφρα κ.ά., απ’ όπου προέρχονται τα 10 από τα 45 συστατικά των προϊόντων του. 
 
∆ιαχείριση αποβλήτων – ανακύκλωση 
 
Τα µεταλλευτικά απόβλητα της S&B είναι αδρανή και χρησιµοποιούνται κυρίως για 
επαναπλήρωση των εκσκαφών µε σκοπό την διαµόρφωση του αναγλύφου κατά την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση. Αναφορικά µε τα λοιπά απόβλητα, εφαρµόζονται µέθοδοι 
ανακύκλωσης µε στόχο τη βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης και αξιοποίησης των µη 
χρήσιµων υλικών. 
 
∆ιαχείριση ενέργειας 
 
Ο Όµιλος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος στα θέµατα κατανάλωσης ενέργειας, τόσο σε 
ανταπόκριση στο σοβαρό πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής εξαιτίας των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου, όσο και γιατί το κόστος της ενέργειας δεν παύει να αποτελεί ένα σηµαντικό 
µέρος του συνολικού κόστους παραγωγής των προϊόντων του.  
 
∆ιαχείριση νερού 
 
Τόσο η εξόρυξη όσο και η «ξηρά» επεξεργασία των ορυκτών προϊόντων της S&B δεν απαιτούν 
κατανάλωση σηµαντικών ποσοτήτων νερού. Συνεπώς, η κατανάλωση νερού περιορίζεται 
κυρίως στη διαβροχή χωµάτινων δρόµων, που χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά των 
προϊόντων, ώστε να µειώνονται οι εκποµπές σκόνης. Παρά ταύτα, αναγνωρίζοντας τη σηµασία 
που έχει για το περιβάλλον η εξοικονόµηση του φυσικού αυτού πόρου, έχει ξεκινήσει η 
συλλογή στοιχείων κατανάλωσης νερού ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος από τις διάφορες 
εγκαταστάσεις του Οµίλου. 
 
Επιπλέον, στη Μήλο, που χαρακτηρίζεται από δύσκολες κλιµατεδαφικές συνθήκες µε λίγες 
βροχοπτώσεις άνισα κατανεµηµένες µέσα στο χρόνο, µε δυνατούς ανέµους και ξηρά 
καλοκαίρια, τα φυτά που χρησιµοποιούνται πλέον για τις αποκαταστάσεις είναι προσεκτικά 
επιλεγµένα ώστε να µη χρειάζονται πότισµα. Επίσης, αξιοποιούνται τα βρόχινα νερά που 
µαζεύονται στον πυθµένα των λατοµείων του µπεντονίτη (ο οποίος είναι υδατοστεγής), αλλά 
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και από τις στέγες των κτηρίων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, για τη διαβροχή των δρόµων 
ή για άλλες χρήσεις. 
 

Η Εταιρία διαθέτει κάθε χρόνο σηµαντικά ποσά όχι µόνο για την αποκατάσταση του τοπίου από 
την εξορυκτική δραστηριότητα αλλά και για επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δαπάνες και οι επενδύσεις που έχουν 
πραγµατοποιηθεί από την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. από το έτος 2006 έως και το 2008: 
 

σε € εκατ.

Αποκατ άστ ασης  
τ οπίου

Λ ο ιπές  δαπάν ες

2006 1,0 0,4 0,9 2,3

2007 1,1 0,3 1,3 2,7

2008 1,1 0,4 0,9 2,4

ΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 
Τα ποσά των περιβαλλοντικών δαπανών που αφορούν δαπάνες αποκατάστασης τοπίου, 
εµφανίζονται ως «Πληρωµές αποκατάστασης περιβάλλοντος» στην Κατάσταση Ταµειακών 
Ροών της Εταιρίας.  
 
Αναφορικά µε τις Λοιπές περιβαλλοντικές δαπάνες, αυτές περιλαµβάνονται στο «Κόστος 
εξόρυξης των ορυκτών µεταλλευµάτων» (Κόστος Παραγωγής) των οικονοµικών καταστάσεων 
της Εταιρίας.  
 
Τα ποσά που αφορούν τις Περιβαλλοντικές Επενδύσεις περιλαµβάνονται στο κονδύλι «Πάγια 
περιουσιακά στοιχεία» του Ισολογισµού της Εταιρίας. 
 
Η κατασκευή στεγασµένης αποθήκης ξηρών τελικών προϊόντων µπεντονίτη αποτελεί τη 
µεγαλύτερη ως τώρα επένδυση περιορισµού των εκποµπών σκόνης από τη διαχείριση του 
προιόντος στη Μήλο. Έως σήµερα έχει δαπανηθεί ποσό της τάξεως των € 6 εκατ. περίπου (από 
συνολικό προϋπολογισµό € 11,6 εκατ. περίπου) για την κατασκευή του έργου και η 
εγκατάσταση προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2010 (βλ. σχετικά ενότητες 
«Επενδύσεις» και «Επιχορηγήσεις»). 
 
Ειδικότερα, οι δαπάνες για την αποκατάσταση των ορυχείων της εταιρίας σε Μήλο, Φωκίδα, 
Γερµανία σε αντιστοίχιση µε την αποκατεστηµένη επιφάνεια για την περίοδο 2006-2008, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

€ εκατ . στ ρέµµατ α € εκατ . στ ρέµµατ α € εκατ . στ ρέµµατ α

Μήλος 0,32 73 0,36 84 0,31 69

Φωκ ίδα 0,80 101 0,76 382 0,70 75

Landshut,  Γ ερµαν ία - 50 - 38 - 85

2006
Τοποθεσία

2008 2007

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 
Τον Οκτώβριο 2007 καταλογίστηκαν πρόστιµα συνολικού ύψους € 392 χιλ. για περιβαλλοντικές 
παραβάσεις στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στα Βούδια και Τσιγκράδο στη νήσο Μήλο, που 
ακυρώθηκαν από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών το Νοέµβριο του 2008 µε επιστροφή των 
χρηµάτων που είχαν καταβληθεί από την Εταιρία λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της 
διαδικασίας. Τον Ιανουάριο του 2008, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος µε συµπληρωµατική 
έκθεση επανήλθαν στην ως άνω υπόθεση µε έκδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης, χωρίς 
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µέχρι τώρα να έχει προσδιοριστεί επιβολή προστίµου (βλ. σχετικά ενότητα «∆ικαστικές και 
διαιτητικές διαδικασίες» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).  
 
Ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κάτοικοι των Κοινοτήτων Προσηλίου, Καρουτών και 
του ∆ήµου Άµφισσας άσκησαν αιτήσεις ακυρώσεως κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της 
απόφασης που ενέκρινε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκµετάλλευση από 
την Εκδότρια κοιτασµάτων βωξίτη στην περιοχή της Γκιώνας Παρνασσίδος. Οι κάτοικοι 
υποστήριξαν στην αίτησή τους ότι η µεταλλευτική δραστηριότητα της Εκδότριας θα έθετε σε 
κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αισθητική του τοπίου λόγω υποβάθµισης 
των δασικών εκτάσεων. Οι αιτήσεις ακυρώσεως εκδικάστηκαν την 4η Οκτωβρίου 2006. Υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τους κύρους της προσβαλλόµενης πράξης, η Εκδότρια άσκησε 
παρεµβάσεις οι οποίες συνεκδικάστηκαν µε τις αιτήσεις ακυρώσεως. Παράλληλα, οι αιτούντες 
στη µία εκ των αιτήσεων ακυρώσεως είχαν ζητήσει και την αναστολή εκτέλεσης της 
προσβαλλόµενης απόφασης επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 504/2006 απόφαση της 
Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. 
 
Τον Ιούλιο του 2007 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1990/2007 απόφαση του ΣτΕ, µε την οποία 
επετράπη στην Εκδότρια η συνέχιση της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων βωξίτη στην περιοχή 
της Γκιώνας, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν εγκριθεί µε την 
προσβληθείσα ενώπιον του ΣτΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση, εκτός από ορισµένα, 
περιοριστικώς καθοριζόµενα, κοιτάσµατα. Με τη δηµοσίευση της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, 
έπαυσε και η ισχύς της αναστολής εκτέλεσης µεταλλευτικών εργασιών η οποία είχε επιβληθεί 
από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, µε την υπ΄ αριθ. 504/2006 απόφασή της. 
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3.11.5 Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και 

Ορυχείων 

 
3.11.5.1 Έρευνα & Ανάπτυξη 
 
Στον όµιλο της S&B λειτουργεί ένα (1) τµήµα έρευνας και ανάπτυξης κατά ονοµασία, και όχι 
κατ’ ερµηνεία των ∆.Π.Χ.Π., διότι δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται. Τα όποια 
κόστη επιβάρυναν το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης για κάθε χρήση της περιόδου που 
καλύπτουν οι ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου, δαπανοποιήθηκαν. Κατά συνέπεια η έννοια του τµήµατος R&D, όπου αναφέρεται στο 
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, απάδει από τις αρχές των ∆.Π.Χ.Π. και είναι µόνο κατ΄ ονοµασία. 
 
3.11.5.2 Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην Ελλάδα 
 
α. Μεταλλεία  
 
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 
 
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης στους νοµούς Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, και Βοιωτίας µεταλλείων βωξίτη και στο νοµό Κυκλάδων µεταλλείων βαρυτίνης και 
θείου, διαθέτοντας συνολικά έξι (6) οριστικές παραχωρήσεις (Ο.Π.) (σχετικά µε τις οριστικές 
παραχωρήσεις βλέπε ενότητα «Νοµοθετικό πλαίσιο» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου), οι 
οποίες είτε χορηγήθηκαν δυνάµει παραχωρητήριων διαταγµάτων απευθείας στην Εταιρία είτε 
µεταβιβάσθηκαν σε αυτήν από άλλο παραχωρησιούχο.  
 
Πέραν των ανωτέρω οριστικών παραχωρήσεων, η Εταιρία έχει δυνατότητα εκµετάλλευσης, 
επίσης στο νοµό Φωκίδας δηµόσιων µεταλλείων βωξίτη και στο νοµό Κυκλάδων δηµόσιου 
µεταλλείου βαρυτίνης, διαθέτοντας συνολικά τρία (3) συµβόλαια µίσθωσης µε το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, δυνάµει των οποίων παραχωρείται στην Εταιρία έναντι µισθώµατος καταβαλλόµενου 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης όλων των µεταλλευµάτων που 
βρίσκονται στους χώρους των µεταλλείων, εκτός της Μήλου, στην οποία το δικαίωµα έρευνας 
και εκµετάλλευσης αφορά µόνο σε βαρυτίνη και αργυροµεταλλεύµατα.  
 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα υπ’ αριθ. α) 11108/10.05.1952 Συµβιβαστικό και Μισθωτήριο 
Συµβόλαιο και β) 29195/04.01.1956 Μισθωτήριο Συµβόλαιο η εταιρία ΑΕΜ Βωξίται 
Παρνασσού (η οποία απορροφήθηκε το 1996 από την εταιρία «ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων 
και Βαρυτίνης», και εν συνεχεία µετονοµάστηκε το 2003 σε S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.) 
µίσθωσε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης βωξίτη και λοιπών 
µεταλλευµάτων α) επί του συνόλου των µεταλλείων και της πάσης φύσεως κινητής και 
ακίνητης περιουσίας (αγροί, εγκαταστάσεις) που περιγράφονται στα συµβόλαια πώλησης υπ’ 
αριθ. 9.374/05.06.1941 και 9.375/05.06.1941 προς τη γερµανική εταιρία HANSA 
LEICHTMETALL AKTIENGESELSCHAFT και β) επί τριών µεταλλείων στο Νοµό 
Φθιωτιδοφωκίδας επί των οποίων παλαιότερα διέθετε τις υπ’ αριθ 155, 156 και 185 Ο.Π. η 
εταιρία Α.Ε. Μεταλλείων και Σιδηροδρόµων OTAVI αντίστοιχα.  
γ) Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 25/29.01.1932 πράξη, ιδιώτης µίσθωσε από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο το δικαίωµα εκµετάλλευσης αργυροµεταλλευµάτων και βαρυτίνης επί των νήσων 
Μήλου, Κιµώλου και Πολυαίγου. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκ της ως άνω πράξης 
τελικώς εισφέρθηκαν το 1934 στην «Ανώνυµη Εταιρία Εκµετάλλευσης Αργυροµεταλλευµάτων 
και Βαρυτίνης».  
 
Οι βασικότεροι όροι των τριών (3) ως άνω συµβάσεων µίσθωσης είναι οι ακόλουθοι: 
 
� Ο µισθωτής (εν προκειµένω, η Εταιρία) καταβάλλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, πλέον των 

συνήθων φόρων, µίσθωµα επί ποσοστού των πωλούµενων προϊόντων που εξορύσσονται. 
Στην περίπτωση του ∆ηµοσίου µεταλλείου βαρυτίνης προβλέπεται  και ετήσιο πάγιο 
µίσθωµα, το οποίο οφείλεται ακόµα και αν δεν γίνει καµία εξόρυξη ή, λόγω ανωτέρας 
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βίας, δεν µπορεί ο µισθωτής να εκµεταλλευθεί το µίσθιο (ελάχιστο υποχρεωτικό όριο 
µισθώµατος).  

� Μετά τη λύση ή τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης οι εγκαταστάσεις περιέρχονται 
ελεύθερες βαρών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο χωρίς αξιώσεις προς αποζηµίωση του µισθωτή. 
Στα υπ’ αριθ. 29195/04.01.1956 και 11108/10.05.1952 Μισθωτήρια Συµβόλαια ο 
µισθωτής έχει δικαίωµα να αφαιρέσει από τις εγκαταστάσεις αυτές τα κινητά που µπορούν 
να αφαιρεθούν χωρίς βλάβη της οµαλής λειτουργίας των µεταλλείων. Εάν το ∆ηµόσιο το 
κρίνει επωφελές, δικαιούται να αγοράσει τις εγκαταστάσεις αυτές, κατόπιν ιδιαίτερης 
συµφωνίας µε το µισθωτή. Στην υπ’ αριθ. 25/29.01.1932 Πράξη οι κινητές εγκαταστάσεις 
και τα µηχανήµατα εµπλουτισµού αποκοµίζονται µόνο στην περίπτωση που ο µισθωτής 
παραιτηθεί από τη σύµβαση.   

� Ο µισθωτής δικαιούται να καταλαµβάνει εδάφη που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο εντός 
του µεταλλείου χωρίς αποζηµίωση µε άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, χάριν 
εκµετάλλευσης. Οι απαλλοτριώσεις ιδιωτικών γαιών χάριν εκµετάλλευσης γίνονται υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε δαπάνες και µέριµνα του µισθωτή. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
25/29.01.1932 πράξη, οι εκτάσεις αυτές µετά τη λήξη της σύµβασης περιέρχονται στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, ενώ ο µισθωτής υποχρεούται σε αποζηµίωση κατά το νόµο για τυχόν 
βλάβη της επιφάνειας εκµετάλλευσης.  

� Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του αρµόδιου υπουργού, ενώ αυτοδίκαια επέρχεται έκπτωση κατόπιν 
καθυστέρησης του µισθώµατος από διετία. 

 
Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ 
 
Η εταιρία Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ έχει τη δυνατότητα 
εκµετάλλευσης στους νοµούς Φωκίδας και Βοιωτίας µεταλλείων βωξίτη, διαθέτοντας 
δικαιώµατα σε συνολικά πενήντα έξι (56) οριστικές παραχωρήσεις (Ο.Π.), οι οποίες 
χορηγήθηκαν βάσει παραχωρητήριων διαταγµάτων είτε απευθείας στην εταιρία Ελληνικοί 
Βωξίτες Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ (ή και σε άλλους παραχωρησιούχους) είτε 
µεταβιβάσθηκαν στην εταιρία Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ (κατά πλήρη 
κυριότητα ή ποσοστά αυτής) από άλλο παραχωρησιούχο. Η εταιρία Ελληνικοί Βωξίτες 
Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ έχει πλήρη κυριότητα επί  5 Ο.Π., ενώ διαθέτει πλειοψηφικά 
ποσοστά κυριότητας  εξ αδιαιρέτου σε 27 Ο.Π. (ειδικότερα, σε 25 από αυτές κατά ποσοστό 
66,666% και στις υπόλοιπες 2 κατά ποσοστό 77,777%) και µειοψηφικά ποσοστά κυριότητας 
εξ αδιαιρέτου σε 24 Ο.Π.  (ειδικότερα, σε 12 από αυτές κατά ποσοστό 39,556%, σε 8 κατά 
ποσοστό 34,416% και στις υπόλοιπες 4 κατά ποσοστό 8,333%).  
 
Σε όσες από τις Ο.Π. η εταιρία Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ έχει την 
πλειοψηφία των σχετικών µεταλλευτικών δικαιωµάτων, η πρώτη µισθώνει από τα πρόσωπα 
που κατέχουν την µειοψηφία των σχετικών µεταλλευτικών δικαιωµάτων τα µειοψηφικά 
ποσοστά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου (ν.δ. 210/1973, 
όπως ισχύει). Σε όσες από τις οριστικές παραχωρήσεις η εταιρία Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος 
Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ έχει τη µειοψηφία των σχετικών µεταλλευτικών δικαιωµάτων, αυτή 
εκµισθώνει στις εταιρίες που έχουν την πλειοψηφία των σχετικών µεταλλευτικών δικαιωµάτων 
τα µειοψηφικά ποσοστά της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου 
(ν.δ. 210/1973, όπως ισχύει). Το σχετικό µίσθωµα καθορίζεται ως ποσοστό επί της ετήσιας 
µέσης τιµής πώλησης βωξίτη από την παραγωγή των µεταλλείων που συµπεριλαµβάνονται 
στο µισθωτήριο.  
 
Όσον αφορά στη διάρκεια των παραχωρήσεων, ισχύει το ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιήθηκε 
από το ν. 274/1976. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η διάρκεια παραχώρησης που εκδίδεται µετά 
την έναρξη εφαρµογής του ν. 274/1976, είναι 50ετής από την ηµεροµηνία έκδοσης, 
δυνάµενης να ανανεωθεί για 25 περαιτέρω χρόνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ακόµα 25 
χρόνια. Για τις ήδη κατά την έναρξη ισχύος του ν. 274/1976 ισχύουσες οριστικές 
παραχωρήσεις ως έναρξη υπολογισµού της 50ετίας ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου ν. 
274/1976. 
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Εποµένως, η ισχύς των υφιστάµενων παραχωρήσεων είναι τουλάχιστον µέχρι το 2026 µε 
δυνατότητα ανανέωσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου.  
 
Όσον αφορά στις µισθώσεις δηµοσίων µεταλλείων, το ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιηµένο 
από το νόµο 274/1976 ισχύει, ορίζει ότι µόνον όσες µισθώσεις έληγαν σε ηµεροµηνία 
µεταγενέστερη της 50ετίας από την έναρξη ισχύος του νόµου 274/1976, θα θεωρούνται ότι 
λήγουν 50 έτη από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, δυνάµενες να ανανεωθούν για ακόµα 
25 έτη.  
Εποµένως, η ισχύς των υφισταµένων µισθώσεων µεταλλείων είναι µέχρι το 2026  για όσες 
µισθώσεις έληγαν σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 50ετίας από την έναρξη ισχύος του 
νόµου 274/1976 ή λήγουν εντός της τετραετίας, µε δυνατότητα ανανέωσης σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του νόµου. 
 
β. Ορυχεία 
 
Η Εταιρία διαθέτει εν ισχύ, δεκατρείς (13) άδειες εκµετάλλευσης βιοµηχανικών ορυκτών κατά 
τις διατάξεις του ν. 669/1977 (εφεξής «άδεια εκµετάλλευσης») υπό καθεστώς ιδιοκτησίας ή 
µίσθωσης, στους νοµούς Κυκλάδων και Έβρου. Τα ενεργά ορυχεία ανά ορυκτό παρατίθενται 
στη συνέχεια, σηµειώνεται όµως ότι, για λόγους που αφορούν την ιστορική-χρονολογική 
διαδοχή λήψης αδειών εκµετάλλευσης, περισσότερες άδειες εκµετάλλευσης µπορούν να 
αναφέρονται στο ίδιο ορυχείο :  
 
� Ορυχεία Περλίτη: στις θέσεις Τράχηλας (µία (1) άδεια εκµετάλλευσης) και  Τσιγκράδο  (1 

άδεια εκµετάλλευσης) νήσου Μήλου 
� Ορυχεία Μπεντονίτη: στις θέσεις Άσπρο Χωριό (δύο (2) ορυχεία, από τα οποία το ένα 

καλύπτεται από δύο (2) άδειες εκµετάλλευσης), Κουφή (καλύπτεται από δύο (2) άδειες 
εκµετάλλευσης), Αγγεριά (µία (1) άδεια εκµετάλλευσης), Αγ. Ειρήνη (καλύπτεται από δύο 
(2) άδειες εκµετάλλευσης) και Ζούλια (µία (1) άδεια εκµετάλλευσης) της Νήσου Μήλου, 

� Ορυχείο Καολίνη: στη θέση Καστριανή (µία (1) άδεια εκµετάλλευσης) νήσου Μήλου  και  
� Ορυχείο Ζεόλιθου: στη θέση Ρίζια – Πεντάλοφος (µία (1) άδεια εκµετάλλευσης), του 

Νοµού Έβρου. 
 
Οι ανωτέρω άδειες εκµετάλλευσης λήγουν στο διάστηµα από το 2010 µέχρι το 2017. Για όσες 
λήγουν το 2010 έχουν υποβληθεί έγκαιρα οι αιτήσεις ανανέωσης, ενώ για τις υπόλοιπες θα 
υποβληθούν αιτήσεις ανανέωσης 2 χρόνια πριν από την λήξη της κάθε µίας από αυτές, όπως 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία. 
 
Όσον αφορά στα ορυχεία, οι βασικοί όροι των αδειών εκµετάλλευσης απορρέουν από το 
βασικό ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του ν. 669/1977 και του Κανονισµού 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, όπως ισχύει, την εγκεκριµένη µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνική µελέτη που έχουν υποβληθεί προκειµένου να 
εκδοθεί η άδεια εκµετάλλευσης, καθώς και από την άδεια επέµβασης, αν η περιοχή είναι 
δασική έκταση. Σε ορισµένες περιπτώσεις πέραν των βασικών όρων των αδειών 
εκµετάλλευσης επιβάλλονται και εξειδικευµένοι όροι για θέµατα τεχνικού ή ειδικότερου 
χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα, πυρασφάλεια, ενηµέρωση αρµόδιων αρχών σε περίπτωση 
που κατά την εργασία εξορύξεως ευρεθούν αρχαία, χρήση εκρηκτικών για ορισµένες 
τοποθεσίες και άλλα θέµατα.   
 
Όσον αφορά στην κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων, οι βασικοί όροι των αδειών 
κατασκευής και λειτουργίας αυτών απορρέουν κυρίως από τις σχετικές µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικές µελέτες που έχουν εγκριθεί σχετικά από τις 
αρµόδιες αρχές. Οι ως άνω όροι, αναφέρονται, ενδεικτικά σε  εκποµπές αερίων, στο θόρυβο, 
σε τυχόν διάθεση αποβλήτων, και τυχόντα άλλα  ειδικά θέµατα τεχνικού χαρακτήρα. 
 
Σχετικά µε τις ως άνω άδειες που κατέχει η Εταιρία, οι άδειες εκµετάλλευσης βιοµηχανικών 
ορυκτών και οι εγκρίσεις των σχετικών τεχνικών µελετών έχουν όλες εκδοθεί από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, οι άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων έχουν εκδοθεί οι περισσότερες 
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από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και πολύ λιγότερες από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι άδειες επέµβασης σε δασικές 
εκτάσεις έχουν εκδοθεί από την αρµόδια διεύθυνση των οικείων Περιφερειών και οι εγκρίσεις 
των σχετικών µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν εκδοθεί άλλες από την αρµόδια 
διεύθυνση των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, άλλες από την αρµόδια διεύθυνση των 
οικείων Περιφερειών και άλλες από τα εκάστοτε αρµόδια Υπουργεία µε κοινή υπουργική τους 
απόφαση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα βλ. ενότητα 
«Νοµοθετικό Πλαίσιο» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
3.11.5.3 Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων σε άλλες χώρες 
 
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης µεταλλείων βωξίτη στην περιοχή / πόλη Olmedo 
της Β.∆. Σαρδηνίας, στην Ιταλία, διαθέτοντας µία (1) µίσθωση µακροπρόθεσµων 
µεταλλευτικών δικαιωµάτων.  
 
Επίσης, η Εταιρία έχει δυνατότητα εκµετάλλευσης εννέα (9) ορυχείων µπεντονίτη και 
τεσσάρων (4) περλίτη υπό καθεστώς ιδιοκτησίας ή µίσθωσης, διαθέτοντας τις απαιτούµενες 
άδειες που προβλέπονται από την εκάστοτε τοπική νοµοθεσία στις εξής χώρες:  
 
• Ορυχεία Μπεντονίτη: τρία (3) στη Βουλγαρία, ένα (1) στη Γερµανία, ένα (1) στην 

Ουγγαρία, ένα (1) στο Μαρόκο, δύο (2) στις Η.Π.Α. και ένα (1) στη Γεωργία. 
• Ορυχεία Περλίτη: ένα (1) στην Ιταλία, ένα (1) στη Βουλγαρία και δύο (2) στην Τουρκία. 
 
Σε κάθε χώρα ισχύει διαφορετικό καθεστώς ιδιοκτησίας των ορυκτών πόρων που 
διαφοροποιεί και τους οικονοµικούς όρους αδειοδότησης.  Στην Γερµανία -Ουγγαρία- Ιταλία 
(για την επονοµαζόµενη Β κατηγορία που περιλαµβάνει τον περλίτη) τα βιοµηχανικά ορυκτά 
ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εδάφους (όπως ισχύει και στην Ελλάδα) και δεν υπάρχει άλλος 
οικονοµικός όρος στις άδειες εκµετάλλευσης, ενώ στη Βουλγαρία- Γεωργία- Μαρόκο- Τουρκία-
Ιταλία (για την επονοµαζόµενη Α κατηγορία που περιλαµβάνει βωξίτη και µπεντονίτη), τα 
βιοµηχανικά ορυκτά ανήκουν στο κράτος και παραχωρούνται για συγκεκριµένα µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα (20 έως 35 χρόνια) µε καταβολή δικαιωµάτων που εξαρτώνται από την 
ποσότητα ή/και από την αξία του εξορυσσόµενου ορυκτού και που δεν ξεπερνούν συνήθως 
το 3% της αξίας του. 
 
Οι ανωτέρω άδειες εκµετάλλευσης λήγουν στο διάστηµα από το 2011 µέχρι το 2034. Για όσες 
λήγουν το 2011 έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν έγκαιρα οι αιτήσεις ανανέωσης.  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, όσον αφορά στη λειτουργία και εκµετάλλευση των 
εγκαταστάσεων των µεταλλείων και ορυχείων του Οµίλου, ο Όµιλος λειτουργεί 
συµµορφούµενος µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, µεριµνώντας για την έκδοση των 
απαιτούµενων εγκρίσεων, µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικών µελετών και 
λοιπών αδειών και την εφαρµογή των όρων που τις διέπουν. 
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3.11.6 Νοµοθετικό πλαίσιο 
 
3.11.6.1 Ορυχεία – Έρευνα και εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών  
 
Ορυχεία – Έρευνα και εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών  
 
Οι βασικές διατάξεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου σχετικά µε την εκµετάλλευση 
βιοµηχανικών ορυκτών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο περλίτης, ο µπετονίτης και ο 
καολίνης, περιλαµβάνονται στο ν. 669/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο ν. 
1428/1984 «περί λατοµείων, αδειών εκµετάλλευσης κλπ», όπως ισχύει, στο ν.2702/1999 
«∆ιάφορες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 
στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Υ.Α. 11-5 Η /Φ/17402/1984) 
(εφεξής ΚΜΛΕ), όπως ισχύει, και στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990, όπως ισχύει.  
 
Το δικαίωµα εκµετάλλευσης ορυχείου ανήκει στον ιδιοκτήτη του εδάφους όπου βρίσκονται τα 
βιοµηχανικά ορυκτά ή στο πρόσωπο που ο ιδιοκτήτης του εν λόγω εδάφους παραχώρησε 
χρήση επ’ αυτού. Η εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών πραγµατοποιείται κατόπιν σχετικής 
άδειας του Υπουργού Ανάπτυξης (άδεια εκµετάλλευσης), ύστερα από αίτηση του προσώπου 
που έχει δικαίωµα εκµετάλλευσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό τοπογραφικό 
διάγραµµα, αποφάσεις έγκρισης σχετικής τεχνικής µελέτης (οι προδιαγραφές της οποίας 
καθορίζονται στον ΚΜΛΕ) και αποφάσεις έγκρισης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990). Εάν το ορυχείο βρίσκεται σε δηµόσια 
δασική έκταση, καµία εκτέλεση εργασιών δεν µπορεί να λάβει χώρα πριν από την έκδοση 
άδειας επέµβασης του άρθρου 57 του ν. 998/1979.  
 
Ερευνητικές εργασίες για τη διαπίστωση ύπαρξης βιοµηχανικών ορυκτών δεν απαιτούν την 
προηγούµενη έκδοση άδειας εκµετάλλευσης, εφόσον ο ιδιοκτήτης του εδάφους επί του 
οποίου διεξάγεται έρευνα συναινεί µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Εάν ιδιοκτήτης του 
εδάφους είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διεξάγεται έρευνα κατόπιν συναίνεσης του αρµόδιου 
Νοµάρχη.  
 
Η διάρκεια της άδειας εκµετάλλευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 15 χρόνια και 
µεγαλύτερη από 25 χρόνια, δυναµένης να παραταθεί µέχρι τη συµπλήρωση συνολικής 
διάρκειας 40 ετών από την έκδοση αυτής.  
 
Στο ν. 669/1977 προβλέπεται, πέραν των ανωτέρω, και η δυνατότητα παραχώρησης του 
δικαιώµατος εκµετάλλευσης ορυχείων µε σύµβαση µίσθωσης . 
 
Η άδεια εκµετάλλευσης που έχει εκδοθεί στο όνοµα του παραχωρησιούχου παύει να ισχύει σε 
περίπτωση λύσης ή λήξης της παραχώρησης, ενώ, στην περίπτωση ανάκλησης άδειας 
εκµετάλλευσης µε υπουργική απόφαση, οι τυχόν παραχωρήσεις λύονται αυτοδικαίως. 
 
Στο ν. 669/1977 δεν προβλέπεται κατ αρχάς ανώτατο όριο ετήσιου πάγιου θεµιτού 
µισθώµατος επί µίσθωσης ορυχείου βιοµηχανικών ορυκτών (πλην εξαιρέσεων π.χ. 
µπεντονίτης).  
 
Η εκµετάλλευση των ορυχείων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο 
ελέγχει την ορθή εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων εκµετάλλευσης και επεξεργασίας 
βιοµηχανικών ορυκτών.  
 
Κάθε πρόσωπο που εκµεταλλεύεται ορυχείο υποχρεούται να υποβάλλει κατ’ έτος στην 
αρµόδια υπηρεσία έως την 30 Απριλίου δελτίο δραστηριότητας. Η άδεια εκµετάλλευσης 
ανακαλείται σε περίπτωση µη εξόρυξης εντός της ορισθείσης προθεσµίας, εκτός εάν η απραξία 
εκ µέρους του δικαιούχου δικαιολογηµένα παραταθεί µε απόφαση της αρµόδιας αρχής  ή 
εκτός αν το ορυχείο του δικαιούχου εκµετάλλευσης κριθεί ως αποθεµατικό. Σε κάθε 
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περίπτωση, η άδεια εκµετάλλευσης ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε 
περίπτωση διαπίστωσης µη ορθολογικής εκµετάλλευσης.  
 
Μεταλλεία – Έρευνα και εκµετάλλευση µεταλλευτικών ορυκτών 
 
Οι βασικές διατάξεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου σχετικά µε την εκµετάλλευση 
µεταλλευτικών ορυκτών περιλαµβάνονται στο ν.δ. 210/1973, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, στον ΚΜΛΕ και στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990, που καθορίζει το περιεχόµενο της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).  
 
Το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης µεταλλευµάτων, παραχωρείται από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, µε οριστική  παραχώρηση, εφόσον έχει προηγουµένως εκδοθεί άδεια µεταλλευτικών 
ερευνών (εφεξής Α.Μ.Ε). Η Α.Μ.Ε. χορηγείται (κατά σειρά προτεραιότητας της υποβολής της 
αίτησή της) µε απόφαση Νοµάρχη και  έχει διάρκεια 3 χρόνων, δυνάµενη, κατ’ εξαίρεση, να 
παραταθεί κατά 1 χρόνο. Το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε Α.Μ.Ε. δύναται έως την 
έκδοση οριστικής παραχώρησης να προβαίνει σε µεταλλευτικές έρευνες στην έκταση που 
καλύπτεται από την άδεια και να αποκοµίζει τυχόν εξορυχθέντα µεταλλεύµατα. Εφόσον 
διαπιστωθεί η ύπαρξη κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών, το πρόσωπο υπέρ του οποίου 
εκδόθηκε Α.Μ.Ε. δύναται να αιτηθεί την έκδοση οριστικής παραχώρησης για το σύνολο ή 
µέρος της έκτασης που καλύπτει η Α.Μ.Ε. καταθέτοντας σχετική οικονοµικοτεχνική µελέτη. Η 
οριστική παραχώρηση εκδίδεται µε παραχωρητήριο διάταγµα του Υπουργού Ανάπτυξης 
κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τον αρµόδιο νοµάρχη και µεταγράφεται, σύµφωνα µε το 
νόµο.  
 
Στη συνέχεια για να πραγµατοποιηθεί η εκµετάλλευση των ευρισκοµένων, εντός της οριστικής 
παραχώρησης, κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών απαιτείται έγκριση σχετικής τεχνικής 
µελέτης (οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον ΚΜΛΕ) και έγκρισης µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990). Εάν το 
µεταλλείο βρίσκεται σε δηµόσια δασική έκταση, καµία εκτέλεση εργασιών δεν µπορεί να λάβει 
χώρα πριν από την έκδοση άδειας επέµβασης του άρθρου 57 του ν. 998/1979.  
 
Το δικαίωµα κυριότητας επί του µεταλλείου και των συστατικών αυτού που αποκτάται 
δυνάµει του παραχωρητηρίου διατάγµατος (µεταλλειοκτησία) είναι αυτοτελές εµπράγµατο 
δικαίωµα διακεκριµένο από την κυριότητα επί του εδάφους (άρθρο 65 ν.δ. 210/1973). 
 
Το ν.δ. 210/1973 επιτρέπει υπό όρους την κατάρτιση συµβάσεων εκχώρησης, µίσθωσης και 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβασης δικαιωµάτων που απορρέουν από οριστική 
παραχώρηση ή Α.Μ.Ε. και ορίζει ανώτατο όριο θεµιτού µισθώµατος σε 6% της τιµής επί 
δαπέδου του µεταλλείου ή σε 4% επί πλοίου, ενώ, σε περίπτωση πώλησης των 
µεταλλευµάτων εµπλουτισµένων ή κατεργασµένων µε χηµικά ή µηχανικά µέσα, αυτό ορίζεται 
σε 2% επί της τρέχουσας τιµής πώλησης επί πλοίου ή σε 1% εάν τα µεταλλεύµατα έχουν 
υποστεί µεταλλουργική επεξεργασία. 
 
Πέραν της εκµετάλλευσης µεταλλείων υπό καθεστώς οριστικής παραχώρησης,  το δικαίωµα 
έρευνας και εκµετάλλευσης ορισµένων µεταλλευτικών ορυκτών, παραχωρείται από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σύµβαση µίσθωσης (µίσθωση δηµοσίων µεταλλείων) κατόπιν 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας. Η µίσθωση δηµοσίων µεταλλείων αφορά είτε σε περιπτώσεις όπου 
τα µεταλλεία λόγω της θέσης τους εντός της Ελληνικής επικράτειας ανήκουν στο ∆ηµόσιο, 
είτε έχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο περιέλθει στην κυριότητα του, είτε σε περιπτώσεις 
αναζήτησης και εκµετάλλευσης συγκεκριµένων µεταλλευτικών ορυκτών που εξαιρούνται εκ 
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
Η διάρκεια της οριστικής παραχώρησης, σύµφωνα µε το ν.δ. 210/1973, είναι 50ετής από την 
ηµεροµηνία έκδοσης, δυνάµενη να ανανεωθεί για 25 περαιτέρω χρόνια και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις για ακόµα 25 χρόνια.  
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Ο ν. 274/1976 (που τροποποίησε το ν.δ. 210/1973) ορίζει περαιτέρω ότι ως έναρξη 
υπολογισµού της 50ετίας για τις ήδη, κατά την έναρξη ισχύος του, ισχύουσες οριστικές 
παραχωρήσεις λογίζεται η έναρξη εφαρµογής του νόµου ν. 274/1976. Αναφορικά µε τις 
µισθώσεις δηµοσίων µεταλλείων, ο ίδιος νόµος ορίζει ότι όσες µισθώσεις έληγαν σε 
ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 50ετίας από την έναρξη ισχύος του θεωρούνται ότι λήγουν 50 
έτη από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, δυνάµενες να ανανεωθούν για ακόµα 25 έτη. 
 
Η εκµετάλλευση των ορυχείων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ορθή 
εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων εκµετάλλευσης ελέγχεται σύµφωνα και µε τον ΚΜΛΕ. Το 
πρόσωπο που εκµεταλλεύεται µεταλλείο είτε ιδιωτικό (µεταλλειοκτησία) είτε µισθωµένο 
ιδιωτικώς ή δηµόσιο (µίσθωση δηµόσιων µεταλλείων) ή διενεργεί µεταλλευτικές έρευνες, 
υποχρεούται να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρµόδια υπηρεσία έως την 30 Ιουνίου δελτίο 
δραστηριότητας µεταλλείου. Σε περίπτωση µη εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων 
µεταλλευτικών ορυκτών εντός τριετίας από την έκδοση οριστικής παραχώρησης, ο 
µεταλλειοκτήτης κηρύσσεται έκπτωτος, εκτός εάν κατά την τριετία αυτή διενήργησε 
µεταλλευτική έρευνα δαπανών συγκεκριµένου ύψους, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο, ή εάν διατηρεί το µεταλλείο ως αποθεµατικό µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο ν.δ. 210/1973. Επίσης ο εκµεταλλευόµενος µεταλλείο κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, σε περίπτωση µη υποβολής δελτίου δραστηριότητας, βλαπτικής 
εκµετάλλευσης µεταλλείου σύµφωνα µε το ν.δ. 210/1973 και σε κάθε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τους όρους της οριστικής παραχώρησης. Ανά τριετία ελέγχεται από το 
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά πόσο η µεταλλευτική δραστηριότητα κατά 
την προηγούµενη τριετία ανταποκρίνεται στην επιτασσόµενη εκ του ν.δ. 210/1973 
µεταλλευτική δραστηριότητα.   
 
(για περισσότερες πληροφορίες για την εκµετάλλευση και λειτουργία των µεταλλείων και 
ορυχείων του Οµίλου στην Ελλάδα βλ. ενότητα «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων 
και Ορυχείων στην Ελλάδα» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 
 
3.11.6.2 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υπ΄ αριθµ. 11-5η/ Φ/ 

17402/12.12.84 υπουργική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων) 
 
Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών («ΚΜΛΕ») ρυθµίζει, µεταξύ άλλων,  
τον εντοπισµό, εκµετάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε 
µεταλλευτικό ή λατοµικό χώρο. 
 
Σε σχέση µε το περιβάλλον η Εταιρία διέπεται βασικά από το Ν. 1650/1986, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002, για να εναρµονιστεί µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ. Για την λειτουργία των λατοµείων, µεταλλείων και εν γένει των εγκαταστάσεων της 
Εταιρίας υποβάλλονται προς έγκριση οι προβλεπόµενες από την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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3.11.7 Σηµαντικές Συµβάσεις 

 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία ή οποιαδήποτε εταιρία του Οµίλου, δεν έχει 
εξάρτηση από βιοµηχανικές, εµπορικές ή χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις και διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή την 
κερδοφορία της, υπό την έννοια της παραγράφου 6.4. του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην της εξάρτησης από άδειες 
εκµετάλλευσης και λειτουργίας ορυχείων και µεταλλείων (βλ. σχετικά ενότητα «Έρευνα & 
Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου) και από τις συµβάσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Συµβάσεις 
Μισθώσεων Μεταλλείων & Ορυχείων µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  
 
3.11.7.1 Συµβάσεις Μισθώσεων Μεταλλείων & Ορυχείων µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
 
Σχετικά µε τις συµβάσεις µίσθωσης µεταλλείων και ορυχείων βλ. ανωτέρω ενότητα 
«Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων».  
 
3.11.7.2 Σηµαντικές συµβάσεις µε Πελάτες 
 
Ακολούθως παρατίθενται οι σηµαντικότερες συµβάσεις µε πελάτες του Οµίλου: 
 
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES: Η Εκδότρια έχει συνάψει σύµβαση για την 
τροφοδότηση µε διάφορες ποιότητες περλίτη τριών εργοστασίων του πελάτη στην Ευρώπη 
και πέντε εργοστασίων στις Η.Π.Α., µέσω του δικτύου έγκαιρης διανοµής (JIT). Η σύµβαση 
παρατάθηκε µέχρι τις 31.12.2009 µε την υπογραφή της από 31.12.2006 ανανέωσης.  
 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.: Η Εκδότρια υπέγραψε την 18.05.2006 σύµβαση 
πώλησης βωξίτη µε την εταιρία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ». Βάσει της σύµβασης, η 
Εκδότρια πωλεί στον πελάτη 700.000 µετρικούς τόνου βωξίτη σε ετήσια βάση. Η διάρκεια της 
σύµβασης είναι δεκαετής, αρχίζει την 1.1.2007 και λήγει στις 31.12.2016. 
  
SUD CHEMIE: Η Εκδότρια υπέγραψε σύµβαση πώλησης µπεντονίτη µε τη Γερµανική εταιρία 
«SUD CHEMIE» την 19 ∆εκεµβρίου 2008. Βάσει της ως άνω σύµβασης, η Εκδότρια θα 
πωλήσει στον πελάτη συνολική ποσότητα 500.000 µετρικών τόνων µπεντονίτη. Η σύµβαση 
λήγει είτε µε την ολοκλήρωση της πώλησης της συνολικής ποσότητας των 500.000 µετρικών 
τόνων είτε µε την παρέλευση είκοσι ετών από την έναρξη ισχύος της σύµβασης την 
01.01.2009, όποιο από τα δύο γεγονότα επέλθει πρώτο, και σε καµία περίπτωση πριν την 
παρέλευση 5ετίας.  
 
LAFARGE ALUMINATES: Η Εκδότρια υπέγραψε σύµβαση πώλησης βωξίτη µε τη Γαλλική 
εταιρία «LAFARGE ALUMINATES» τη 1η Ιανουαρίου 2006. Βάσει της σύµβασης, η Εκδότρια 
πωλεί στον πελάτη ποσότητα 120.000 (+/-10%) µετρικών τόνων ετησίως. Η διάρκεια της 
σύµβασης είναι δεκαετής, αρχίζει την 1.1.2006 και λήγει στις 31.12.2015. 
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3.11.7.3 Σηµαντικές Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις 
 
Οι σηµαντικότερες συµβάσεις, υπό την έννοια της παραγράφου 22 του Παραρτήµατος Ι του 
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που έχει συνάψει ο 
Όµιλος S&B µε τρίτους παρατίθενται κατωτέρω.  
 

A/A 
Είδος 
δανειακής 
σύµβασης 

Τράπεζα 
Ποσό 

(σε €εκατ.) 
Οφειλέτης / 
Εκδότης 

Επιτόκιο 
Υπόλοιπο 
30.06.2009  
(σε € εκατ.) 

Λήξη 

1 
∆ανειακή 
Σύµβαση (Loan 
Agreement) 

Κοινοπραξία 
Τραπεζών (2) 

75 
S&B Holding 
GmbH (1) 

Euribor 3µηνου 
+ περιθώριο 60 2012 

2 
Κοινό 
Οµολογιακό  

Κοινοπραξία 
Τραπεζών (2) 

75 
S&B Βιοµηχανικά 

Ορυκτά ΑΕ 
Euribor 3µηνου 
+ περιθώριο 60 2012 

3 
Κοινό 
Οµολογιακό  

Alpha Bank 30 
S&B Βιοµηχανικά 

Ορυκτά ΑΕ 
Euribor 3µηνου 
+ περιθώριο 30 2011 

4 
Κοινό 
Οµολογιακό  

EFG 
Eurobank 

20 
S&B Βιοµηχανικά 

Ορυκτά ΑΕ 
Euribor 6µηνου 
+ περιθώριο 20 2011 

5 
Κοινό 
Οµολογιακό  

Bayerische 
HVB 

13 
S&B Βιοµηχανικά 

Ορυκτά ΑΕ 
Euribor 6µηνου 
+ περιθώριο 13 2009 

6 
Κοινό 
Οµολογιακό  

Bayerische 
HVB 

10 
S&B Βιοµηχανικά 

Ορυκτά ΑΕ 
Euribor µήνα + 
περιθώριο 10 2009 

(1) Εγγυητής του συγκεκριµένου δανείου είναι η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ 
(2) Η κοινοπραξία περιλαµβάνει τις εξής τράπεζες: Alpha Bank (London Branch), EFG Private Bank (Luxemburg) SA, 
Emporiki Bank of Greece(London branch), HVB Finance London Limited, HSBC Bank Plc, BNP Paribas (Dublin 
Branch)Ireland  
(3) Η κοινοπραξία περιλαµβάνει τις εξής τράπεζες: Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias AE, Εµπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος ΑΕ, Bayerische HVB AG, Υποκατάστηµα Αθήνας, BNP Paribas (Dublin Branch), HSBC Bank plc 
(Υποκατάστηµα Αθήνας). 

 
Σύµφωνα µε ∆ήλωση της Εταιρίας, όλα τα παραπάνω δάνεια είναι ελεύθερα βαρών και 
εξασφαλίσεων εκτός από το κοινοπρακτικό δάνειο 75 εκατοµµυρίων Ευρώ της S&B Holding 
GmbH για το οποίο έχει παρασχεθεί εγγύηση της Εταιρίας στις συµµετέχουσες τράπεζες. 
 
Στη δανειακή σύµβαση S&B Holding GmbH ποσού € 75 εκατ. συµπεριλαµβάνονται δηλώσεις 
ότι δεν υπάρχει ή απειλείται περιβαλλοντική αξίωση κατά οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου ή 
άλλου κατόχου ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας του Οµίλου ή κατά των στελεχών του Οµίλου 
και κανένα µέλος του Οµίλου δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι απειλείται τέτοια αξίωση, καθώς 
και ότι κάθε µέλος του Οµίλου έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες (περιλαµβανοµένων των 
περιβαλλοντικών) και δεν υπάρχει παράβαση των όρων η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει 
στην ανάκληση τους και ότι δεν υπάρχουν εν γνώσει των στελεχών του οφειλέτη και του 
εγγυητή περιστάσεις οι οποίες απαιτούν διορθωτική δράση από οποιοδήποτε µέλος του 
Οµίλου.  
 
Βάσει των όρων της εν λόγω σύµβασης, προβλέπεται η υποχρέωση του εκδότη και του 
εγγυητή να συµµορφώνονται και να επιµελούνται ώστε κάθε µέλος του Οµίλου να 
συµµορφώνεται µε το περιβαλλοντικό δίκαιο και να ειδοποιούν τον Εκπρόσωπο αµελητί για 
οποιαδήποτε αξίωση, προειδοποίηση ή άλλη ειδοποίηση σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα 
καθώς και για οποιεσδήποτε περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται διορθωτική δράση εκ 
µέρους οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. Επίσης, ο 
οφειλέτης και ο εγγυητής έχουν αναλάβει την υποχρέωση ότι κανένα µέλος του Οµίλου δεν 
θα αναλάβει δραστηριότητα διαφορετική από αυτή που ασκεί κατά την ηµεροµηνία 
υπογραφής της εν λόγω σύµβασης. 
 
Στα κοινά οµολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η Εταιρία, (πλην του κοινού οµολογιακού µε 
την EFG Eurobank ύψους €20 εκατ.) επαναλαµβάνεται δήλωση ότι η Εταιρία τηρεί όλους τους 
περιβαλλοντικούς νόµους και δεν υφίσταται οποιαδήποτε απαίτηση, αίτηση ή προειδοποίηση 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς νόµους ή σχετικά µε οποιοδήποτε µέτρο 
αποκαταστάσεως ζηµιάς, ενώ στα οµολογιακά δάνεια της Alpha Bank και της Bayerische HVB 
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ύψους € 30 εκατ. και συνολικού ύψους € 23 εκατ. αντίστοιχα, αναφέρονται ρητά και 
εξαιρούνται από την άνω εγγυοδοτική δήλωση τα δύο (2) πρόστιµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε συνολικού 
ύψους €392.000  (βλ. ενότητα «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). 
 
Σε όλα τα ως άνω δάνεια της Εταιρίας, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλους 
τους περιβαλλοντικούς νόµους. 
 
Σε όλα τα ως άνω δάνεια υπάρχει ρήτρα η οποία προβλέπει ως γεγονός καταγγελίας αυτών, 
τη µη καταβολή ληξιπρόθεσµου χρέους ή το γεγονός ότι καθίσταται ληξιπρόθεσµο χρέος 
ποσού µεγαλύτερου των € 4 εκατ., για το µεν κοινοπρακτικό της S&B Holding GmbH 
οφειλόµενου από οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση, για δε τα υπόλοιπα (πλην του κοινού 
οµολογιακού δανείου ύψους € 20 εκατ. της EFG Eurobank) από οποιουδήποτε είδους 
σύµβαση. Επιπρόσθετα, στο κοινό οµολογιακό των € 30 εκατ. της Alpha Bank προβλέπεται ως 
γεγονός καταγγελίας η καταγγελία του κοινού οµολογιακού δανείου ύψους € 75 εκατ. και του 
κοινοπρακτικού δανείου της S&B Holding GmbH ύψους € 75 εκατ. 
 
Επιπρόσθετα, στα δύο (2) ως άνω δάνεια ύψους € 75 εκατ. το κάθε ένα, ορίζεται η 
υποχρέωση του οφειλέτη ή του εκδότη, αναλόγως του τύπου του δανείου, να τηρεί 
συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. O Όµιλος, στο πλαίσιο του εταιρικού σχεδίου 
διαχείρισης κίνδυνων και αντιµετώπισης των τυχόν επιπτώσεων της διεθνούς 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης, προνοώντας για το γεγονός ότι ενδέχεται να µην πληροί τη 
ρήτρα περί απόκλισης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των προαναφερόµενων δανείων 
(ύψους € 75 εκατ. το κάθε ένα), έλαβε, αναπροσαρµοζόµενου του περιθωρίου των επιτοκίων 
των σχετικών δανείων, από τους πιστωτές του περίοδο χάριτος έως την 31.12.2009, οπότε 
και θα επανεξεταστεί η πλήρωση της σχετικής ρήτρας. Ως συνέπεια των ανωτέρω, το 
µακροπρόθεσµο µέρος του συνολικού δανεισµού του Οµίλου, ύψους € 154,8 εκατ. την 
30.06.2009, εξακολουθεί να εµφανίζεται ως µακροπρόθεσµη υποχρέωση του Οµίλου, ενώ το 
τµήµα των µακροπρόθεσµων δανείων που είναι πληρωτέο στην τρέχουσα χρήση, εξακολουθεί 
να παρουσιάζεται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση του Οµίλου. 
 
Αναφορικά µε τις δανειακές συµβάσεις του Οµίλου βλ. ενότητα «Χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών 2006 – 20008», παράγραφος «Μακροπρόθεσµα 
δάνεια» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην παρούσα 
ενότητα, οι όροι των δανειακών συµβάσεων του Οµίλου τηρούνται.  
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3.12 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου S&B  
 
Πηγές Κεφαλαίων 
 
Την 31.12.2008 το σύνολο των επενδεδυµένων κεφαλαίων ανήλθε σε € 510.368 χιλ., 
µειωµένο κατά 9,96% σε σχέση µε το σύνολο των επενδεδυµένων κεφαλαίων την 
31.12.2007. Σηµειώνεται ότι στα επενδεδυµένα κεφάλαια της 31.12.2007 συµπεριλαµβάνονται 
και τα περιουσιακά στοιχεία του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική, ως στοιχεία διακοπτόµενων 
δραστηριοτήτων, ύψους € 46.513 χιλ., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του υπο-οµίλου 
Ergotrak, ύψους € 22.259 χιλ., ο οποίος την 31.12.2008 είχε ήδη µεταβιβαστεί. 
 
Την 30.06.2009 το σύνολο του πάγιου ενεργητικού ανήλθε σε € 332.320 χιλ. από € 330.280 
χιλ. την 31.12.2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,62%.  
 
Μακροπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης των επενδεδυµένων κεφαλαίων αποτελούν τα Ίδια 
Κεφάλαια και ο µακροπρόθεσµος δανεισµός. Βραχυπρόθεσµες πηγές των ανωτέρω 
επενδεδυµένων κεφαλαίων αποτελούν τα βραχυπρόθεσµα δάνεια καθώς και το 
βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων. Επιπλέον, πηγή ρευστότητας του 
Οµίλου αποτελούν οι λειτουργικές του δραστηριότητες. 
 
Σηµειώνεται ότι η ανάγκη χρηµατοδότησης του Οµίλου µε δανειακά κεφάλαια δεν παρουσιάζει 
εποχικότητα.  
 
Την 31.12.2008 οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονταν σε € 216.583 χιλ., εκ των 
οποίων € 119.735 χιλ. αφορούσαν µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις και € 96.848 χιλ. 
αφορούσαν βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις και το βραχυπρόθεσµο µέρος των 
µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 
30.06.2009 ανέρχονταν σε € 205.261 χιλ. Από το πόσό αυτό, ποσό € 154.772 χιλ. αφορά 
µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις και ποσό € 50.489 χιλ. αφορά βραχυπρόθεσµες 
τραπεζικές υποχρεώσεις και το βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων τραπεζικών 
υποχρεώσεων. 
 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονταν σε € 193.779 χιλ. την 31.12.2008 και σε € 191.923 
χιλ. την 30.06.2009. 
Την 31.12.2008 ο δείκτης κάλυψης τόκων EBITDA / Καθαροί Τόκοι ανερχόταν σε 5,26, ενώ ο 
δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια σε 1,6. 
 
Σηµειώνεται ότι το σύνολο του δανεισµού του Οµίλου αφορά δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. 
Η ληκτότητα των µακροπρόθεσµων δανείων του Οµίλου παρουσιάζεται στην ενότητα 
«Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών χρήσεων 2006 – 2008» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Ρευστότητα 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ταµειακές ροές της Εταιρίας κατά τις 
χρήσεις 2006-2008 και τις περιόδους 1.1 – 30.06.2009 και 1.1 – 30.06.2008. Σηµειώνεται ότι 
στον πίνακα έχουν παραληφθεί για λόγους παρουσίασης οι προσαρµογές των ταµειακών ροών 
για συναλλαγµατικές διαφορές και διακοπτόµενες δραστηριότητες: 
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σε € χ ιλ .

Συνοπτ ικά στ οιχε ία Κατ άστ ασης  
Ταµειακών  Ροών

1.1 - 
31.12.2008

1.1  - 
31.12.2007

1.1 - 
31.12.2006

1.1 - 
30.06.2009

1.1 - 
30.06.2008

Σύνολο εισροών  από λ ειτουργ ικ ές 
δραστηριότητες

34.606 35.481 54.873 47.271 10.540

Σύνολο εκ ροών  από επενδυτικ ές 
δραστηριότητες

(22.002) (64.270) (22.639) (12.007) (11.403)

Σύνολο εισροών  / (εκ ροών) από 
χρηµατοδοτικ ές δραστηριότητες

(14.466) 13.044 (39.403) (18.306) 1.631

Καθαρή αύξηση / (µε ίωση) στ α τ αµειακά 
δ ιαθέσιµα κα ι ισοδύναµα περιόδου

(2.142) (15.909) (8.481) 17.282 930

Ταµειακά διαθέσιµα κ αι ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου

15.310 33.783 42.907 13.434 15.310

Ταµειακά  δ ιαθέσιµα και ισοδύν αµα ληξης  
περιόδου

13.434 15.310 33.783 30.617 14.762

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι 
οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ 
από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ανήλθαν σε € 47.271 χιλ. έναντι € 10.540 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008, ήτοι αύξηση κατά € 
36.731 χιλ. Στη διαµόρφωση των καθαρών ταµειακών εισροών ύψους € 47.271 χιλ. 
συνέβαλαν κυρίως οι εισροές από την µείωση των αποθεµάτων ποσού € 16.136 χιλ. και την 
µείωση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 6.296 χιλ., κυρίως ως αποτέλεσµα της 
προσπάθειας αποτελεσµατικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης σε ένα περιβάλλον µε 
χαµηλότερους όγκους πωλήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, καθώς και της 
εντατικοποίησης των προσπαθειών είσπραξης των απαιτήσεων. Επίσης, στα παραπάνω 
συνέβαλε η αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων κατά ποσό € 4.284 χιλ. που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση των πληρωτέων µερισµάτων, καθώς η καταβολή µερίσµατος χρήσης 
2008 ξεκίνησε µετά τις 30.06.2009, στις 08.07.2009. Τέλος συνέβαλαν τα, µειωµένα σε σχέση 
µε το α’ εξάµηνο 2008, κέρδη προ φόρων ύψους € 2.487 χιλ. έναντι €20.251 χιλ. κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008. 
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ανήλθαν σε € 12.007 χιλ. έναντι € 11.403 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008, παρουσιάζοντας 
µείωση κατά € 604 χιλ., η οποία προέκυψε κυρίως από την µείωση των κεφαλαιουχικών 
δαπανών που αντισταθµίστηκε από τα µειωµένα έσοδα για εκποίηση παγίων. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ήταν αρνητικές και ανήλθαν σε € 18.306 χιλ. έναντι των αντίστοιχων θετικών € 1.631 χιλ. 
κατά το α’ εξάµηνο 2008.  Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην καθαρή εισροή του 
δανεισµού ύψους € 19.079 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008 σε σχέση µε την καθαρή εκροή του 
δανεισµού ύψους € 11.388 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2009.  
 
2008-2007 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το 2008 ανήλθαν σε € 
34.606 χιλ. έναντι € 35.481 χιλ. κατά το 2007, ήτοι µείωση κατά € 875 χιλ. Στη διαµόρφωση 
των καθαρών ταµειακών εισροών ύψους € 34.606 χιλ. συνέβαλαν τα µειωµένα κέρδη προ 
φόρων, σε σχέση µε το 2007, ποσού € 24.711 χιλ., οι εκροές από την αύξηση των 
αποθεµάτων ποσού € 18.057 χιλ., κυρίως λόγω αύξησης του µπεντονίτη και των προϊόντων 
της Otavi που οφείλονται στην επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας κατά το τέταρτο 
τρίµηνο του 2008 και οι εκροές από την µείωση των εµπορικών υποχρεώσεων ποσού € 5.765 
χιλ. Επίσης, στην µείωση αυτή συνέβαλαν οι εκροές από την αύξηση των απαιτήσεων από 
συνδεµένες εταιρίες ποσού € 2.285 χιλ., κυρίως λόγω της προκαταβολής που δόθηκε στη 
συγγενή εταιρία Dolphin CI S&B Holdings Ltd. για την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων 
της, καθώς και οι αυξηµένες εκροές για πληρωµές φόρων εισοδήµατος ποσού € 12.346 χιλ. 
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και αποζηµιώσεων προσωπικού € 2.400 χιλ. Τα παραπάνω αντισταθµίστηκαν από τις εισροές 
που προήλθαν από την µείωση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 14.242 χιλ., κυρίως λόγω 
των εντατικότερων προσπαθειών είσπραξης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008 καθώς και 
στην επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008. 
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 2008 ανήλθαν σε € 
22.002 χιλ. έναντι € 64.270 χιλ. κατά το 2007, ήτοι µείωση κατά € 42.268 χιλ., η οποία 
προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι κατά το 2007 ο Όµιλος προέβη σε σηµαντικές εξαγορές 
επιχειρήσεων ύψους € 38.821 χιλ. σε σύγκριση µε το 2008 € 1.637 χιλ. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 2008 ήταν αρνητικές 
και ανήλθαν σε € 14.466 χιλ. έναντι των αντίστοιχων θετικών € 13.044 χιλ. κατά το 2007, 
ήτοι µείωση κατά € 27.510 χιλ., η οποία οφείλεται κυρίως από την καθαρή µείωση του 
µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά το 2008 καθώς και από τις αυξηµένες πληρωµές για τόκους 
και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
 
∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων 
 
Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 30.06.2009 ανήλθαν σε € 30.617 χιλ., έναντι € 13.434 χιλ. την 
31.12.2008. Τα διαθέσιµα του Οµίλου που δεν διακρατούνται στο ταµείο της Εταιρίας και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως και καταθέσεις 
προθεσµίας. 
 
Σηµειώνεται ότι λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου είναι το Ευρώ, ενώ τα διαθέσιµα και τα 
ταµειακά ισοδύναµα του Οµίλου διακρατούνται κυρίως σε Ευρώ και ∆ολλάρια Η.Π.Α. 
 
Προκειµένου να διαχειριστεί τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που απορρέουν από τη 
δραστηριότητα και τους τρόπους χρηµατοδότησής του, ο Όµιλος προβαίνει στην σύναψη 
συµβάσεων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη 
σηµείωση 40 «∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων» των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2008. 
 
3.12.1 Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων 

 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση 
κεφαλαίων οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά, κατά άµεσο ή έµµεσο 
τρόπο τις δραστηριότητες του Οµίλου. 
 
3.12.2 Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις 

 
Σχετικά µε τις προβλεπόµενες πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων του Οµίλου, βλ. σχετικά ενότητα «Επενδύσεις» του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.13 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 
3.13.1 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα, όπως αυτά που ορίζονται από τον Κανονισµό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά 
στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (∆ΛΠ 24) εκτός αυτών που παρατίθενται παρακάτω, 
σύµφωνα µε την Ενότητα 19 του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη έχουν συναφθεί 
σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς. 
 
Οι συναλλαγές αυτές περιγράφονται ως ακολούθως: 
 
3.13.2 Συναλλαγές µε τους Βασικούς Μετόχους 

 
Η Εταιρία συναλλάσσεται µε δύο εταιρίες συµφερόντων των βασικών της µετόχων, την 
ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. και την ΚΟΦ Α.Ε. 
 
Η S&B µισθώνει διαµέρισµα της εταιρίας ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. ευρισκόµενο στην οδό Αµερικής 21. Το 
σύνολο των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και της ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. αφορά στην εν λόγω 
µίσθωση. Το ύψος των σχετικών συναλλαγών ανήλθε σε € 15,88 χιλ. την περίοδο 1.1 – 
30.06.2009, € 70,04 χιλ. το 2008, € 46,42 χιλ. το 2007 και € 43,37 χιλ. το 2006. Το 2008 η 
Εταιρία πώλησε στην ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαµερίσµατα) στην επί της οδού 
Αµερικής 21 κείµενης πολυκατοικίας, έναντι τιµήµατος € 3.600 χιλ., η εν λόγω πώληση 
εγκρίθηκε µε την από 14.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της Εταιρίας. Την 30.06.2009, το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρίας από την ΟΡΥΜΗΛ 
Α.Ε. από συναλλαγές παρελθουσών χρήσεων ανερχόταν σε € 33,19 χιλ. 
 
Σηµειώνεται ότι µε απόφαση της από 16.06.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρίας, εγκρίθηκε η αγορά από την θυγατρική εταιρία SIBIMIN του ποσοστού 
συµµετοχής της ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. στην εταιρία Dolphin CI & S&B Holdings Ltd, εφόσον η 
ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. αποφασίσει να το διαθέσει, µε τιµή εξαγοράς την ονοµαστική τιµή των µετοχών 
της Dolphin CI & S&B Holdings Ltd.  
 
Η S&B µισθώνει από την εταιρία ΚΟΦ Α.Ε. πολυκατοικία στην Ιτέα Φωκίδας, αγροτικό ακίνητο 
στην Κοινότητα Καστελλίων Φωκίδας και ορυχείο στην Νήσο Μήλο. Επίσης, η ΚΟΦ Α.Ε. 
υπεκµισθώνει τµήµα διαµερίσµατος κυριότητας της Εταιρίας ευρισκόµενο στην οδό Αµερικής 
21. Οι παραπάνω µισθώσεις και η εκµίσθωση αποτελούν το σύνολο των συναλλαγών µεταξύ 
της Εταιρίας και της ΚΟΦ Α.Ε. Για τη µίσθωση των ακινήτων της ΚΟΦ Α.Ε. η Εταιρία κατέβαλε 
€ 29,36 χιλ. την περίοδο 1.1 – 30.06.2009, € 55,98 χιλ. το 2008, € 53,33 χιλ. το 2007 και € 
50,58 χιλ. το 2006. Για την εκµίσθωση του ακινήτου της στην ΚΟΦ Α.Ε., η Εταιρία έλαβε € 
124,32 την περίοδο 1.1 – 30.06.2009, € 248,64 για κάθε ένα από τα έτη 2006, 2007 και 2008. 
Την 30.06.2009, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την ΚΟΦ Α.Ε. από 
συναλλαγές παρελθουσών χρήσεων ήταν  € 0,0 χιλ. 
 
Η από 11.01.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας ενέκρινε την εξαγορά 
400 ανωνύµων µετοχών από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και 380 
ανωνύµων µετοχών από την κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου στην εταιρία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ αντί € 94.104 και € 89.398, αντιστοίχως. Η µεταβίβαση των ως 
άνω µετοχών έλαβε χώρα την 06.02.2008. Η ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
απορροφήθηκε από την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008.  
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3.13.3 Ενδοοµιλικές Συµβάσεις 

 
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά A.E. συναλλάσσεται µε εταιρίες του Οµίλου δυνάµει σχετικών 
γραπτών ή προφορικών συµβάσεων και σύµφωνα µε δήλωση του εκπροσώπου του Εκδότριας 
οι τυχόν συναλλαγές µεταξύ τους διέπονται από τους κανόνες και από τους συνήθεις όρους 
αγοράς. Οι συνήθεις όροι αγοράς διέπουν και τις συναλλαγές µεταξύ των λοιπών εταιριών του 
Οµίλου. 
 
 
3.13.4 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη σε επίπεδο Μητρικής και Οµίλου 

Χρήσεων 2006, 2007, 2008 και περιόδου 1.1 – 30.06.2009 

 
Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες πραγµατοποιούνται µέσα στα 
φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Οµίλου και αφορούν κατά κύριο λόγο λειτουργικές και 
κατά ένα µέρος επενδυτικές δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης, δεν καλύπτονται 
από εµπράγµατες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών 
εντός των χρονικών ορίων που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των εν λόγω εταιριών. Η ∆ιοίκηση 
της Εταιρίας γενικά δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναµία είσπραξης των 
απαιτήσεών της από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της και για το λόγο αυτό δεν έχει 
σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών, µε εξαίρεση 
την περίπτωση της Askana Ltd για την οποία σχηµατίστηκε πρόβλεψη µέσω της οποίας η 
Εταιρία αποµείωσε πλήρως την συµµετοχή της στη θυγατρική αυτή θεωρώντας ότι η 
ανάκτηση του σχετικού ποσού δεν αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός των επόµενων ετών, 
λόγω των διεθνών και των τοπικών εξελίξεων στη Γεωργία, σε συνδυασµό µε τις σωρευµένες 
ζηµίες της Askana Ltd. Σηµειώνεται ότι η σχετική ζηµία αποµείωσης περιλαµβάνει και το 
σύνολο των απαιτήσεων από αυτή τη θυγατρική. 
 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιριών που ενοποιούνται µε την µέθοδο 
της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί από τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  
 
Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα 
της Εταιρίας και του Οµίλου, αντίστοιχα, µε τις συνδεόµενες εταιρίες για τις χρήσεις 2006 - 
2008:  
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Θυγατ ρικές  ετ α ιρε ίες

Isocon A .E. 2.659 4.290 4.548 2 11 5

S&B Hold ing GmbH 563 6.216 - - - -

Sibimin O ve rseas Ltd. 7 15 8 - - -

Ergotrak Εµπορικ ή Μηχαν ηµάτων  
και Βιοµ/κών  Ειδών  Α .Ε.Ε.

- 238 163 - 85 88

A skana  Ltd. - 77 434 - - -

Ελ λην ικ οί Βωξίται Ελ ικών ος  - 
Γ .Λ .Μπάρλος Α .Β. Ε.Μ.Ε.

- 32 54 355 823 1.093

Παρνασσός  Α .Ε.  Πρακτορεύσεις 
Α σφαλειών

- 19 2 - - -

Sa rda  Pe rlite  S. r. l. - 2 1 324 - 86

SLS Baustof fe GmbH - - - 7 - -

Όµιλ ος  εταιρ ιών  Μοτοδυν αµικ ή 
Α .Ε.Ε.

- - 309 - - 32

3.229 10.889 5.519 688 919 1.304

Έµµεσες  θυγ ατ ρικ ές  
ετ α ιρείες

S&B Industr ia l Mine ra ls GmbH 13.017 3.409 5.076 1 - 7

S&B Industr ia l Mine ra ls North 
America  Inc.

3.747 1.407 - - - 50

S&B Industr ia l Mine ra ls S.A .R .L. 1.462 1.273 1.091 - - -

S&B Industr ia l Mine ra ls Spa in 
S.L.u.

1.101 852 863 - - -

S&B Endustriy e l Mine ra lle r A .Ş. 83 2 2 - - -

S&B Industr ia l Mine ra ls (Henan) 
C o.  Ltd.

10 63 64 6 5 6

Sto llbe rg Inc. - 52 - - - 63

S&B Industr ia l Mine ra ls AD - - - 223 5 44

O rykton GmbH - - 14 - - -

A rise ize S.A . - - 51 - - -

NA IMEX S.A .R .L. - - - - - 3

19.420 7.058 7.161 230 10 173

Συγ γ εν ε ίς  ετ α ιρείες

Lav iosa Promasa S.A . 726 333 290 - - 1

Lav iosa C himica Mine raria  S.p.A . 193 - 452 - - -

919 333 742 - - 1

Λ ο ιπές  συν δεόµεν ες  
ετ α ιρείες
Όµιλ ος  εταιρειών  Μοτοδυν αµικ ή 
Α .Ε.Ε.

135 25 - - 33 -

C ebo Internat iona l BV 35 218 - - - -

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. 33 - - - - -

Γεωλογ ική Έ ρευν α & Αν άπτυξη 
Α .Ε.

14 - - - - -

Χρυσωρυχ εία Θράκης Α .Ε. 1 - - - - -

ΚΟΦ Α .Ε. - - - 3 - -

O rykton GmbH - 96 - - - -

218 339 - 3 33 -

Σύν ολ ο 23.786 18.619 13.422 921 962 1.478

Η απαίτηση ύψους € 2.659 χ ιλ .  προέρχ εται από πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρ ία προς την  Isocon A .E.

Η απαίτηση ύψους € 13.017 χ ιλ .  προέρχεται από πωλήσεις  β ιοµηχ αν ικών  ορυκτών  από την  Εταιρία προς την  S&B Indust ria l Mine ra ls GmbH.

Η απαίτηση ύψους € 3.747 χ ιλ .  προέρχ εται από πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρ ία προς την  S&B Industria l Mine ra ls North 
America  Inc.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ Ε ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΕΤΑ ΙΡΙΑ

ΑΠΑ ΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό  Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ .
1.1 -  

31.12.2008
1.1 -  

31.12.2007
1.1 - 

31.12.2006
1.1 - 

31.12.2008
1.1 - 

31.12.2007
1.1 - 

31.12.2006

Θυγατ ρικές  ετ α ιρε ίες

Isocon A .E. 4.756 5.821 6.086 9 9 5

S&B Hold ing GmbH 563 714 - - - -

Sibimin O ve rseas Ltd. 30 49 37 - - -

Ergotrak Εµπορικ ή Μηχανηµάτων  
και Βιοµ/κών  Ειδών  Α .Ε.Ε.

217 446 438 91 316 257

A skana  Ltd. - - - - 159 -

Ελ λην ικ οί Βωξίται Ελ ικών ος  - 
Γ .Λ .Μπάρλος Α .Β. Ε.Μ.Ε.

15 27 133 862 10 30

Παρνασσός  Α .Ε.  Πρακτορεύσεις 
Α σφαλειών

- 16 16 - 13 13

Sa rda  Pe rlite  S. r. l. 1 5 1 420 397 323

Όµιλ ος  εταιρειών  Μοτοδυν αµικ ή 
Α .Ε.Ε.

- - 1.020 - - -

5.582 7.078 7.731 1.382 904 628

Έµµεσες  θυγ ατ ρικ ές  
ετ α ιρείες

S&B Industr ia l Mine ra ls GmbH 23.401 22.432 19.136 43 56 15

S&B Industr ia l Mine ra ls North 
America  Inc.

13.612 9.414 8.589 - - -

S&B Industr ia l Mine ra ls S.A .R .L. 4.774 4.184 3.993 8 - -

S&B Industr ia l Mine ra ls Spa in 
S.L.u.

1.101 852 853 - - -

S&B Endustriy e l Mine ra lle r A .Ş. 83 - - - - -

S&B Industr ia l Mine ra ls Kf t - - 201 - - -

S&B Industr ia l Mine ra ls (Henan) 
C o.  Ltd.

4 - 5 - - -

Sto llbe rg Inc. 231 196 198 - - -

NA IMEX S.A .R .L. - - - - - 68

S&B Industr ia l Mine ra ls AD 11 43 15 740 762 1.016

43.217 37.121 32.990 791 818 1.099

Συγ γ εν ε ίς  ετ α ιρείες

Lav iosa Promasa S.A . 2.190 2.020 1.613 - 10 9

Lav iosa C himica Mine raria  S.p.A . 1.793 783 987 - - -

Bentec S.p.A . 9 - 8 - 1 -

3.992 2.803 2.608 - 11 9

Λ ο ιπές  συν δεόµεν ες  
ετ α ιρείες
Όµιλ ος  εταιρειών  Μοτοδυν αµικ ή 
Α .Ε.Ε.

1.106 1.070 - - - -

C ebo Internat iona l BV 5.097 1.786 - - - -

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. - - - - - -

Γεωλογ ική Έ ρευν α & Αν άπτυξη 
Α .Ε.

- - - - - -

Χρυσωρυχ εία Θράκης Α .Ε. - - - - - -

ΚΟΦ Α .Ε. - - - - - -

O rykton GmbH 66 102 - - - -

6.269 2.958 - - - -

Σύν ολ ο 59.060 49.960 43.329 2.173 1.733 1.736

Τα έσοδα ύψ ους € 23.401 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις  β ιοµηχ αν ικών  ορυκτών  από την  Εταιρ ία προς την  S&B Industria l Mine ra ls GmbH.

Τα έδοδα ύψ ους € 13.612 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις  β ιοµηχ αν ικών  ορυκτών  από την  Εταιρ ία προς την  S&B Industria l Mine ra ls North America 
Inc.

Τα έδοδα ύψ ους € 4.774 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρία προς την  S&B Industria l Mine ra ls S.A .R .L.

Τα έδοδα ύψ ους € 5.097 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρία προς την  C ebo Inte rna t iona l BV.

Τα έσοδα ύψ ους € 4.756 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρία προς την  Isocon A .E.  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ Ε ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΕΤΑ ΙΡΙΑ

ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

Πηγή: Στοιχεία από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, επεξεργασµένα από την 
Εταιρία. 
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Συγ γ ενε ίς  ετ αιρ ίες

Lav iosa Chimica Mineraria S.p.A . 193 - 452 - - -

Lav iosa Promasa S.A . 726 333 290 - - 1

Xiny ang A thenian Mining Co.  Ltd - - - 308 - -

SLS Baustof fe GmbH - - 28 - - -

Dolphin C I & S&B Holdings Ltd 1.651 351 - - - -

2.570 684 770 308 - 1

Από κο ινού ελ εγ χόµεν ες  
οντ ότ ητ ες

Cebo Internationa l B.V. 430 233 - 170 120 -

Sto llbe rg & Samil C o.  Ltd 133 66 32 - - -

O rykton GmbH - 49 - - - -

563 348 32 170 120 -

Λ ο ιπές  συνδεόµεν ες  ετ αιρίες

Όµιλ ος  εταιρειών  Μοτοδυναµικ ή 
Α .Ε.Ε.

135 - - - - -

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. 33 - - - - -

Γεωλογ ική Έ ρευνα & Ανάπτυξη 
Α .Ε.

14 - - - - -

Χρυσωρυχ εία Θράκης Α .Ε. 1 - - - - -

ΚΟΦ Α .Ε. - - - 3 - -

183 - - 3 - -

Σύνολο 3.316 1.032 802 481 120 1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΟΜΙΛΟΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

σε € χ ιλ .
1.1 -  

31.12.2008
1.1 -  

31.12.2007
1.1 - 

31.12.2006
1.1 - 

31.12.2008
1.1 - 

31.12.2007
1.1 - 

31.12.2006

Συγ γ ενε ίς  ετ αιρ ίες

Lav iosa Chimica Mineraria S.p.A . 1.793 791 986 - 1 -

Lav iosa Promasa S.A . 2.190 2.020 1.613 - 10 9

SLS Baustof fe GmbH 48 119 196 - - -

Xiny ang A thenian Mining Co.  Ltd - - - 680 285 -

Bentec S.p.A . 9 - 8 - - -

4.040 2.930 2.803 680 296 9

Από κο ινού ελ εγ χόµεν ες  
οντ ότ ητ ες

Cebo Internationa l B.V. 5.516 2.056 - 2.830 2.311 -

Sto llbe rg & Samil C o.  Ltd 97 92 187 167 - 360

O rykton GmbH 33 51 - - - -

5.646 2.199 187 2.997 2.311 360

Λοιπές  συνδεόµεν ες  ετ αιρίες

Όµιλ ος  εταιρειών  Μοτοδυναµικ ή 
Α .Ε.Ε.

1.106 - - - - -

1.106 - - - - -

Σύνολο 10.792 5.129 2.990 3.677 2.607 369

ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΟΜΙΛΟΣ

ΕΣΟ∆Α  

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Σηµειώνεται ότι τα µεγέθη συναλλαγών και υπολοίπων σε εταιρίες µε κοινή 
διοίκηση (Cebo και Stollberg & Samil) παρουσιάζονται πλήρη (100%) αλλά 
ενοποιούνται αναλογικά (50%). 
 
Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα 
της Εταιρίας και του Οµίλου, αντίστοιχα, µε τις συνδεόµενες εταιρίες για την περίοδο 1.1 – 
30.06.2009: 
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σε € χ ιλ . 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Θυγατ ρικ ές  ετ αιρ ίες

Isocon A .E. 2.583 2.659 - 2

S&B Holding GmbH 881 563 - -

Sibimin O verseas Ltd. 5 7 - -

Ελ λην ικ οί Βωξίται Ελ ικώνος - 
Γ .Λ .Μπάρλος Α .Β.Ε.Μ.Ε.

- - 516 355

Sarda Perlite  S. r. l. - - 329 324

SLS Baustof fe  GmbH - - - 7

3.469 3.229 845 688

Έµµεσες  θυγατ ρικές  ετ αιρίες

S&B Industria l Minera ls GmbH 7.288 13.017 - 1

S&B Industria l Minera ls North 
America  Inc.

4.482 3.747 - -

S&B Industria l Minera ls S.A .R .L. 1.230 1.462 - -

S&B Industria l Minera ls Spa in 
S. L.u.

1.238 1.101 - -

S&B Endustriy e l Minera lle r A .Ş. 330 83 - -

S&B Industria l Minera ls (Henan) 
C o.  Ltd.

10 10 6 6

Stollberg Inc. 49 - - -

S&B Industria l Minera ls AD - - 118 223

14.627 19.420 124 230

Συγ γ εν είς  ετ αιρ ίες

Lav iosa  Promasa S.A . - 726 - -

Lav iosa  Chimica  Mineraria  S.p.A . 550 193 - -

550 919 - -

Λ ο ιπές  συνδεόµεν ες  ετ αιρ ίες

Όµιλος εταιρειών  Μοτοδυναµική 
Α .Ε.Ε.

115 135 - -

C ebo Internationa l BV 801 35 - -

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. 33 33 - -

Λ οιπές 18 15 - 3

967 218 - 3

Σύνολο 19.613 23.786 969 921

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΕΤΑ ΙΡΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η απαίτηση ύψους € 2.583 χ ιλ .προέρχ εται από πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρία προς την  
Isocon Α .Ε.

Η απαίτηση ύψους € 7.288 χ ιλ .  προέρχεται από πωλήσεις βιοµηχαν ικών  ορυκ τών  από την  Εταιρία προς  
την  S&B Industria l Minera ls GmbH.

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες συντάχθηκαν 
κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ .
1.1 -  

30.06.2009
1.1 - 

30.06.2008
1.1 - 

30.06.2009
1.1 -  

30.06.2008

Θυγατ ρικές  ετ αιρ ίες

Isocon A .E. 1.468 2.679 - 8

S&B Holding GmbH 319 281 - 42

Sibimin Ov erseas Ltd. 11 14 - -

Ergotrak Εµπορική Μηχανηµάτων  
και Βιοµ/κών  Ειδών  Α .Ε.Ε.  
(Μητρικ ή)

- 217 - 91

Ελ λην ικο ί Βωξίται Ελ ικώνος - 
Γ .Λ .Μπάρλος Α .Β.Ε.Μ.Ε.

1 7 388 123

Παρνασσός Α .Ε.  Πρακ τορεύσεις  
Ασφαλειών

- 7 - 7

Sarda  Perlite  S. r. l. - 1 186 259

1.799 3.206 574 530

Έµµεσες  θυγατ ρικές  ετ αιρ ίες

S&B Industria l Minera ls GmbH 9.231 12.902 - -

S&B Industria l Minera ls North 
America Inc.

5.743 3.247 - -

S&B Industria l Minera ls S.A .R .L. 1.895 2.869 - 8

S&B Industria l Minera ls Spa in 
S.L.u.

319 659 - -

S&B Endustriy e l Minera lle r A .Ş. 248 - - -

S&B Industria l Minera ls (Henan) 
Co.  Ltd.

- 4 - -

Sto llbe rg Inc. 103 119 - -

S&B Industria l Minera ls AD 13 3 522 322

17.552 19.803 522 330

Συγγ εν είς  ετ αιρ ίες

Lav iosa Promasa S.A . 315 1.277 - -

Bentec S.p.A . - 22

Lav iosa Chimica Mineraria  S.p.A . 398 1.046 - -

713 2.345 - -

Λο ιπές  συνδεόµεν ες  ετ αιρ ίες

Όµιλ ος εταιρειών  Μοτοδυναµικ ή 
Α .Ε.Ε.

358 544 - -

O rykton GmbH - 66 - -

Cebo Internationa l BV 1.275 2.610 - -

Dolphin C I S&B Holdings Ltd 263 - - -

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. - - 16 -

Λοιπές - - 29 -

1.896 3.220 45 -

Σύνολο 21.960 28.574 1.141 860

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΕΤΑ ΙΡΙΑ

Τα έσοδα ύψους € 9.231 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις  βιοµηχαν ικών  ορυκτών  από την  Εταιρία προς την  S&B 
Industria l Minera ls GmbH.

Τα έσοδα ύψους € 5.743 χ ιλ .  αφορούν  πωλήσεις  βιοµηχαν ικών  ορυκτών  από την  Εταιρία προς την  S&B 
Industria l Minera ls North America Inc.

ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες συντάχθηκαν 
κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ . 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Συγγ εν είς  ετ αιρ ίες

Lav iosa  Chimica  Mineraria  S.p.A . 550 193 - -

Lav iosa  Promasa S.A . - 726 - -

Xinyang A thenian Mining Co.  Ltd - - 430 308

Dolphin C I & S&B Holdings Ltd 1.407 1.651 - -

1.957 2.570 430 308

Από κο ιν ού ελ εγ χόµενες  
ον τ ότ ητ ες

Cebo Internationa l B.V. 639 430 141 170

Stollberg & Samil C o.  Ltd 96 133 - -

O ry kton GmbH - - - -

735 563 141 170

Λ οιπές  συνδεόµεν ες  ετ αιρ ίες

Όµιλος εταιρειών  Μοτοδυναµική 
Α .Ε.Ε.

115 135 - -

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. 33 33 - -

Rescon India Priv a te  Ltd - - 198 -

ΠΕΡΛ ΙΤ ΕΛΛΑΣ Α .Ε. - - 995 -

Λ οιπές 18 15 - 3

166 183 1.193 3

Σύνολο 2.858 3.316 1.764 481

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΟΜ ΙΛΟΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι για τις λοιπές συνδεόµενες εταιρίες Rescon India Private Ltd και ΠΕΡΛΙΤ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. τα ποσά υποχρεώσεων της 31.12.2008 ανέρχονταν σε € 146 χιλ. και € 469 χιλ, 
αντίστοιχα τα οποία στον συγκριτικό ενοποιηµένο ισολογισµό της 31.12.2008 που 
παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 
ανακατατάχθηκαν από τις εµπορικές υποχρεώσεις στις υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες. 
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σε € χ ιλ .
1.1 - 

30.06.2009
1.1 - 

30.06.2008
1.1 - 

30.06.2009
1.1 - 

30.06.2008

Συγ γ εν είς  ετ αιρ ίες

Lav iosa  Chimica  Mineraria  S.p.A . 398 1.046 - -

Lav iosa  Promasa S.A . 315 1.277 - -

SLS Baustoffe  GmbH - 25 - -

Bentec S.p.A . - 22 - -

Dolphin C I & S&B Holdings Ltd 263 - - -

Xinyang A thenian Mining Co.  Ltd - - 386 378

976 2.370 386 378

Από  κο ιν ού ελ εγ χόµενες  
ον τ ότ ητ ες

Cebo Internationa l B.V. 1.548 2.914 597 109

Stollberg & Samil C o.  Ltd 11 30 42 -

O ry kton GmbH - 33 45 -

1.559 2.977 684 109

Λ οιπές  συνδεόµεν ες  ετ αιρ ίες

Όµιλος εταιρειών  Μοτοδυναµική 
Α .Ε.Ε.

358 544 - -

ΠΕΡΛ ΙΤ ΕΛΛΑΣ Α .Ε. - - 552 382

Rescon India Priv a te  Ltd - - 241 226

ΟΡΥΜΗΛ  Α .Ε. - - 15 -

Λ οιπές - - 29 -

358 544 837 608

Σύνολο 2.893 5.891 1.907 1.095

ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ - ΟΜ ΙΛΟΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες συντάχθηκαν 
κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.14 Πληροφορίες για τις Τάσεις  
 
Από το φθινόπωρο του 2008, η κατάσταση στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον 
επιδεινώθηκε απότοµα. Καθώς η χρηµατοοικονοµική κρίση εκείνη την περίοδο επηρέασε την 
πραγµατική οικονοµία, οι τιµές διαφόρων συντελεστών του κόστους για την S&B 
αµβλύνθηκαν (όπως οι τιµές πετρελαίου και θαλάσσιων ναύλων), αλλά η ζήτηση σε πολλές 
από τις αγορές που εξυπηρετεί ο Όµιλος, σηµείωσε απότοµη ύφεση.  Η αγορά της 
µεταλλουργίας (η αγορά αυτή αποτελείται από τη χαλυβουργία, τα χυτήρια, σιδηρο-
µεταλλεύµατα και αλουµίνιο) και η αγορά που σχετίζεται µε την κατασκευαστική 
δραστηριότητα και τα οικοδοµικά υλικά, είναι πολύ σηµαντικές για τον Όµιλο καθώς 
αντιπροσωπεύουν άνω του 70% των πωλήσεών του. Η ζήτηση για τα προϊόντα της S&B σε 
αυτές (και άλλες αγορές), επηρεάστηκε από την πρωτογενή ζήτηση για προϊόντα τελικής 
κατανάλωσης. Συνέπεια των ανωτέρω, οι παραγωγοί επικεντρώθηκαν στην διαχείριση 
υπέρµετρου κεφαλαίου κίνησης και στην µείωση αποθεµάτων που είχαν συσσωρευτεί τους 
προηγούµενους µήνες, µε αποτέλεσµα την απότοµη προσαρµογή στα επίπεδα παραγωγής 
τους. Σηµειώνεται ότι αυτή η αλλαγή προτεραιοτήτων από τους εν λόγω παραγωγούς 
συνεχίστηκε καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2009.   
 
Η παγκόσµια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ήταν αισθητά µειωµένη το πρώτο τριµήνου 
του 2009 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2008, ενώ µε την εξαίρεση κάποιων χωρών 
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και µία πολύ µικρή αύξηση της παραγωγής στην 
Κίνα, οι περισσότερες χώρες µεγάλης παραγωγής χάλυβα διεθνώς έχουν µειώσει την 
παραγωγή τους.  . Παράλληλα, οι τιµές χάλυβα έχουν πέσει σχεδόν στα επίπεδα του 2004 ενώ 
συνολικά αυτές οι εξελίξεις έχουν επιδράσει αρνητικά στις τιµές αλλά και στους όγκους των 
παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος παγκοσµίως.  
 
Στην αυτοκινητοβιοµηχανία (η οποία είναι σηµαντική για την S&B καθώς απορροφά 
µεταλλουργικά προϊόντα), µεγάλοι παραγωγοί έχουν προχωρήσει σε πτώχευση ή βρίσκονται 
σε διαδικασίες συγχώνευσης η/και εξαγορών, οδηγώντας την εν λόγω βιοµηχανία σε 
ενοποίηση. Παρατηρήθηκαν µειωµένες πωλήσεις αυτοκινήτων τόσο στην Ευρώπη όσο και 
διεθνώς σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2009. 
 
Παρόµοιες τάσεις έχουν παρατηρηθεί και στον κατασκευαστικό κλάδο. Τόσο στις Η.Π.Α. όσο 
και στη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ανεγέρσεις κατοικιών ήταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα κατά τους 
πρώτους µήνες του 2009. Γενικότερα, για την οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα, 
οι ελπίδες για ανάκαµψη στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη έχουν στηριχτεί στα πακέτα 
στήριξης που ανακοινώνουν σε τοπικό επίπεδο οι εκάστοτε κυβερνήσεις.  
 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι προβλέψεις για το βάθος και τον χρονικό ορίζοντα της 
διεθνούς ύφεσης είναι αβέβαιες και επισφαλείς. Οι προσαρµογές στα αποθέµατα τελικών 
προϊόντων και πρώτων υλών που παρατηρούνται στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος, 
αναµένεται ότι θα ολοκληρωθούν σταδιακά και ότι θα ακολουθηθούν από ήπιες αυξήσεις 
στους ρυθµούς παραγωγής των πελατών. ∆εν αναµένονται όµως να φτάσουν τα επίπεδα 
παραγωγής που παρατηρήθηκαν κατά το 2008 σε µεγάλους πελάτες του Οµίλου. Τα προϊόντα 
της S&B παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής προϊόντων των πελατών 
της. Αυτό έχει συµβάλλει στο να διατηρηθούν οι θέσεις του Οµίλου στις διάφορες αγορές που 
δραστηριοποιείται. Πάραυτα, εφόσον οι παρούσες συγκυρίες διατηρηθούν, ο όγκος και η αξία 
των πωλήσεων του Οµίλου δεν αναµένεται να παρουσιάσουν σηµαντική µεταβολή από τα 
τρέχοντα επίπεδα. Οι προτεραιότητες του Οµίλου έχουν πλέον εστιαστεί στη δηµιουργία και 
διατήρηση των χρηµατορροών, µέσω εφαρµογής µέτρων που στοχεύουν στη µείωση του 
κόστους και των δαπανών, στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναµικότητας των 
διαφόρων µονάδων του Οµίλου ώστε να ευθυγραµµισθεί η παραγωγή στα νέα επίπεδα 
ζήτησης και στην προσαρµογή του προγράµµατος κεφαλαιουχικών επενδύσεων. 
 
Την περίοδο από την αρχή του 2009 µέχρι σήµερα οι πωλήσεις του Οµίλου (σε αξία) για τις 
Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες, ήτοι τα Βιοµηχανικά Ορυκτά, έχουν ακολουθήσει τις τάσεις 
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που περιγράφονται ανωτέρω, διαγράφοντας πτώση οφειλώµενη κυρίως στη πτώση του όγκου 
πωλήσεων. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, λόγο της σηµασίας που έχουν τα προϊόντα του 
Οµίλου στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων των πελατών του, υπάρχει µεγαλύτερη 
ευελιξία στη διατήρηση των τιµών. Η παραγωγή του Οµίλου έχει ακολουθήσει ανάλογη πορεία 
µε τις πωλήσεις και έχει µειωθεί αντίστοιχα.  Παράλληλα, τα αποθέµατα ακολουθούν την ίδια 
τάση αντανακλώντας την επικέντρωση του Οµίλου στη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου 
κίνησης, στη συγκράτηση του κόστους και στη προσαρµογή της συνολικής του 
δραστηριότητας στους νέους ρυθµούς πωλήσεων, παραγωγής και κερδών συγκριτικά µε το 
παρελθόν. 
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3.15 ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά 

Στελέχη  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού της S&B το ανώτατο όργανό της είναι η Γενική 
Συνέλευση, η οποία εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και 
η Επιτροπή Ελέγχου (βλ. ενότητα «Επιτροπές» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 
αποτελούν τα εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα του Οµίλου. 
 
3.15.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της, 
αποτελείται από έξι (6) µέχρι δέκα οκτώ (18) µέλη κατ’ ανώτατο αριθµό, ο ακριβής αριθµός 
των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  
 
Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της S&B εξελέγη µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 14ης Μαΐου 2008, αποτελείται από 15 µέλη και συγκροτήθηκε 
σε σώµα δυνάµει του από 19.05.2008 πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει την 
ακόλουθη σύνθεση: 
 

Ονοµατ επώνυµο Θέση στ ο  ∆ .Σ . Ιδ ιότ ητ α  Μέλους
Ηµεροµην ία 
Εκλογής

Α ικ ατερίν η Κυριακοπούλου του 
Γ εωργ ίου Επίτιµη Πρόεδρος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Οδυσσέας Κυριακόπουλος  του 
Παρασκ ευά Πρόεδρος Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Εµµανουήλ  Ι.  Βούλ γαρης του 
Ιωάννη Α ντιπρόεδρος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ευθύµιος Βιδάλης του Ορέστη ∆ ιευθύνων  Σύµβουλος Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Στέλ ιος  Αργυρός του 
Αλ έξανδρου Μέλος

Αν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Ιάκωβος Γεωργάνας του 
Γ εωργ ίου Μέλος

Αν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Μιχαήλ  Καραµίχας του Ιωάννη Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ιωάννης Καρκαλέµης του 
Παναγ ιώτη Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου 
του Παρασκευά Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ραφαήλ  Μωυσής του Α σερ Μέλος
Αν εξάρτητο Μη 

Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Νίκ ος Νανόπουλος του 
Κωνσταντίν ου Μέλος

Αν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Καλυψώ - Μαρία Νοµικ ού του 
Αναστασίου Μέλος

Αν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Ιωάννης Ο ικ ονοµόπουλος του 
Νικ ολάου Μέλος Μη Εκ τελ εστικό Μέλος 14.05.2008

Ελ ένη Παπακωνσταντίν ου του 
Μιχαήλ Μέλος

Αν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

Αλ έξανδρος Σαρρηγ εωργ ίου 
του Παναγ ιώτη Μέλος

Αν εξάρτητο Μη 
Εκτελεστικ ό Μέλος 14.05.2008

 
 
Η επαγγελµατική διεύθυνση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι Α. Μεταξά 15, 145 
64 Κηφισιά. 
 
Η διάρκεια της θητείας των συµβούλων είναι τριετής, αρχίζει την ενδέκατη ηµέρα µετά την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκλογής τους και λήγει τη δέκατη ηµέρα µετά την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 
 
Τρόπος λειτουργίας και αρµοδιότητες ∆.Σ. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, οι κύριες αρµοδιότητες 
του ∆.Σ. είναι οι ακόλουθες: 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας 
και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την 



 136

Εταιρία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο 
ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών 
από τις εξουσίες και αρµοδιότητές του, που σχετίζονται µε τη διοίκηση, διαχείριση και 
εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, και να καθορίζει 
συγχρόνως µε την απόφασή του αυτή τα θέµατα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές 
εξουσίες. Ο τίτλος και η αρµοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε µε 
την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το διορισµό τους. Τα πρόσωπα των 
προηγούµενων εδαφίων µπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατέθηκαν ή µέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει 
δοθεί σε άλλα πρόσωπα, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή εν 
γένει τρίτους. Η παραπάνω πάντως δυνατότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τελεί υπό την 
επιφύλαξη των απαγορεύσεων που έχουν τεθεί µε τις διατάξεις 10 και 23α του κ.ν. 2190/20, 
όπως ισχύουν. 
 
Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσµεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων 
δηµοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις 
του. 
 
Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου 
σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 6 του ν. 3156/2003. Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
καθορίζει τους όρους του οµολογιακού δανείου, ιδίως αυτούς που αφορούν το ανώτατο ποσό 
του δανείου, τη µορφή, την ονοµαστική αξία ή τον αριθµό των οµολογιών, τον τρόπο 
κάλυψης του οµολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισµού του, τα 
ωφελήµατα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους οµολογιούχους, τον ορισµό πληρεξουσίου 
καταβολών την οργάνωση των οµολογιούχων σε οµάδα, το χρόνο αποπληρωµής και εν γένει 
εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οµολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας 
και την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι οµολογίες. Περαιτέρω, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µπορεί να εξουσιοδοτεί ορισµένα µέλη ή µέλος του για να καθορίζουν 
ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εκλέγει µε σχετική πλειοψηφία από τα µέλη του ένα Πρόεδρο και ένα ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
Μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους και ένα ή περισσότερους 
Συµβούλους, των οποίων οι εξουσίες θα ορίζονται, κάθε φορά, γενικά ή ειδικά, από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο που τους εκλέγει, το οποίο µπορεί να απονέµει και ειδικότερους 
διακριτικούς τίτλους. Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται από τα µέλη του.  
 
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µετά από κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, συνεδριάζει κάθε φορά 
που απαιτείται από το νόµο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συµφέρον της Εταιρίας, 
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή αναπληρωτή του ή του µισού αριθµού των µελών 
του. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της  Εταιρίας είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα 
ή στην αλλοδαπή υπάρχουν εγκαταστάσεις είτε της Εταιρίας είτε των θυγατρικών της. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920. 
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Με την από 19.05.2008 απόφαση του ∆.Σ., προσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες, 
εξουσιοδοτήσεις, και τα καθήκοντα του Προέδρου του ∆.Σ. (στον οποίο ανατίθενται 
καθήκοντα γενικής εποπτείας και διοίκησης) και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Ευθύµιου 
Βιδάλη, ο οποίος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποφασίζει για τα τρέχοντα ζητήµατα της 
Εταιρίας, για την δραστηριοποίησή της σε νέους τοµείς, για τη σύναψη νέων συµβάσεων, για 
τη συνεργασία µε τρίτα πρόσωπα και γενικά καθορίζει, παρέχει κατευθύνσεις και ελέγχει την 
επιχειρηµατική και οικονοµική πολιτική της Εταιρίας και των θυγατρικών της. 
 
Παρακάτω παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρίας:  
 
Αικατερίνη Κυριακοπούλου του Γεωργίου. Επίτιµος Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
 
Η κυρία Κυριακοπούλου σπούδασε φυσική και µαθηµατικά στο Mount Holyoke College της 
Μασαχουσέτης και στο Πανεπιστήµιο της Columbia.  
 
Εργάζεται στην Εταιρία από το 1965 και έχει διατελέσει επί σειρά ετών ∆ιευθύνουσα 
Σύµβουλος της S&B Βιοµηχανικά ορυκτά Α.Ε., της Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού και της Αφοί 
Ηλιόπουλοι Α.Ε.Ε. Είναι µέλος του ∆.Σ. του “College Year in Athens” και Επίτιµο Μέλος του 
“Anatolia College”. Επιπλέον, είναι µέλος του “Presidents’ Club”, του “∆ιεθνούς Οργανισµού 
Βιοπολιτικής στην Ελλάδα”, Επίτιµη Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών και 
Επίτιµη Πρόεδρος στο “Επαγγελµατικό Φόρουµ Γυναικών” 
 
Οδυσσέας Κυριακόπουλος του Παρασκευά. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Εκτελεστικό Μέλος.  
 
Ο κύριος Κυριακόπουλος σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στο Πανεπιστήµιο Loeben της 
Αυστρίας και στο Πανεπιστήµιο του Newcastle-upon-Tyne στην Αγγλία. Έχει πτυχίο στη 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
(INSEAD) στο Fontainebleau της Γαλλίας.  
 
Εργάζεται στην Εταιρία από το 1979 και τέλεσε διευθύνων σύµβουλος από το 1990 ως το 
2001. Ήταν πρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών) από το 2000 µέχρι 
το 2006 και Πρόεδρος και µέλος ∆.Σ. θυγατρικών εταιριών του Οµίλου S&B. Πλέον κατέχει τη 
θέση του Αντιπροέδρου των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων Α.Ε.. Είναι µέλος του Γενικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, µέλος του ∆.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Πόρων της LAVIPHARM, µέλος του ∆.Σ. της Ι. Μπουτάρης και Υιός Α.Ε. και του 
ALBA (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων). Είναι επίσης µέλος των 
Γνωµοδοτικών Συµβουλίων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD) 
και του Κολλεγίου Αθηνών και Πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.  
 
Εµµανουήλ Βούλγαρης του Ιωάννη. Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
 
Ο κύριος Βούλγαρης εργάζεται στην Εταιρία από το 1974. Τελείωσε τις σπουδές του µε έπαινο 
στη χηµεία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο στο Petroleum 
Engineering από το Πανεπιστήµιο της Tulsa των Η.Π.Α.  
 
Κατά την περίοδο 1974-2000 εργάστηκε σε διάφορες ανώτατες διοικητικές θέσεις στην S&B, 
της οποίας υπήρξε και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Ο κύριος Βούλγαρης διετέλεσε Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος στα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπρόπυργου Α.Ε., Πρόεδρος της Ergotrak 
Α.Ε., Πρόεδρος της ΕΒΙΑΜ, αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Πρόεδρος του Perlite Institute Inc. και 
Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).  
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Ευθύµιος Βιδάλης του Ορέστη. ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.  
 
Ο κύριος Βιδάλης είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου του Harvard µε ΒΑ στις Πολιτικές 
Επιστήµες και µε σπουδές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Harvard Graduate School of 
Business Administration.  
 
∆ιορίστηκε Εντεταλµένος Σύµβουλος (COO) στην S&B το 1998 ενώ εκτελεί καθήκοντα 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου (CEO) από το 2001. Εργάστηκε για 20 χρόνια στην Owens Corning 
των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέσεις Γενικής ∆ιοίκησης, µεταξύ των οποίων του Αντιπροέδρου του 
τοµέα Reinforcement στην Ευρώπη, 1986-1993, του Προέδρου του στρατηγικού διεθνούς 
τοµέα Composites, 1994-1996, και του Προέδρου της Μονάδας Μονωτικών Υλικών, 1996-
1998. Είναι ταµίας του ∆.Σ. του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών), µέλος του 
γενικού συµβουλίου του ΣΕΒ και πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, 
Πρόεδρος και µέλος ∆.Σ. θυγατρικών εταιριών του Οµίλου S&B, µέλος του ∆.Σ. της ΤΙΤΑΝ 
Α.Ε., της RAYCAP Α.Ε., της FUTURE PIPE INDUSTRIES και της ZEUS CAPITAL MANAGERS Ltd. 
 
Στέλιος Αργυρός του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Αργυρός σπούδασε στο Amherst (B.Sc. στη Χηµεία ) και στο Μ.Ι.Τ (M.Sc. και Ph.D. 
σε Materials Science and Engineering).  
 
Είναι Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος του Οµίλου FILIAGROUP (FILIATEX, FILIACOM και 
FILIASOL) και µέλος του ∆.Σ. της ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ∆.Σ. της TIM 
Hellas και υπήρξε µέλος του ∆.Σ. στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ. και ∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  
Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Παγκόσµιου Ινστιτούτου Κλωστοϋφαντουργίας, 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοδοτικών Οργανώσεων (UNICE) και Μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τριµερούς Επιτροπής (Trilateral Commission). ∆ιετέλεσε 
Πρόεδρος του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Ε.Β 
 
Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου,  Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Γεωργάνας σπούδασε Οικονοµικά και Εµπορικές Επιστήµες και έχει παρακολουθήσει 
το Advanced Management Program του Harvard Business School.  
 
Είναι Οικονοµικός Σύµβουλος και µέλος του ∆.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Επιπλέον, είναι 
Πρόεδρος ∆.Σ. της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., µέλος του ∆.Σ. της Παναθηναϊκός Α.Ο. 
Π.Α.Ε., µέλος ∆.Σ. της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής 
Τ.Α.Ν.Ε.Ο. ∆ιετέλεσε εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς (1991-2004), 
αντιπρόεδρος ∆.Σ. του Ο.Τ.Ε., αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπήρξε µέλος 
της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Επιπλέον, υπήρξε µέλος της 
Επιτροπής των Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Ιδρυµάτων Μακροπρόθεσµης Πίστης των Χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέλος του συµβουλίου του ΙΟΒΕ. 
 
Μιχαήλ Καραµίχας του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Καραµίχας σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο British Columbia του 
Καναδά.  Είναι Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος της ∆ΕΠΑ (∆ηµόσια Επιχείρηση 
Αερίου) και Αντιπρόεδρος της Μοτοδυναµικής Α.Ε.Ε. 
 
Εργάσθηκε επί πολλά συναπτά έτη για τον όµιλο S&B και διετέλεσε τη θέση του 
Εντεταλµένου Συµβούλου από το 1991 µέχρι το 2004. Έχει επίσης διατελέσει Γενικός 
∆ιευθυντής του διυλιστηρίου της ESSO PAPPAS, Γενικός ∆ιευθυντής του διυλιστηρίου της 
MOTOR OIL HELLAS, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικής Βιοµηχανίας Αλουµίνας και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της EKO S.A. 
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Ιωάννης Καρκαλέµης του Παναγιώτη, Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Καρκαλέµης εργάζεται για την S&B από το 1968. Σπούδασε Οικονοµικά, Εµπορικές 
Επιστήµες και Νοµικά στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και Εµπορικές Επιστήµες στην Αίγυπτο.  
 
Είναι µέλος του ∆.Σ. στη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και ∆ιαχειριστής στις εταιρίες ERGOTRAK 
LTD, ERGOTRAK SRL και ERGOTRAK YU LTD, στη Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία, 
αντίστοιχα.  
 
Φλώρα – Μαρία Κυριακόπουλου του Παρασκευά, Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Η κυρία Κυριακοπούλου είναι δηµοσιογράφος, επιχειρηµατίας και εικαστική καλλιτέχνης. 
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες, Φιλοσοφία και Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, στο 
Mount Holyoke College και στο Πανεπιστήµιο Brandeis των ΗΠΑ. 
 
Εργάσθηκε πολλά έτη ως δηµοσιογράφος στα Μ.Μ.Ε. ως ξένη ανταποκρίτρια, ιδιοκτήτρια και 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος ραδιοφωνικού σταθµού. Από το 1993 έως το 2003 ήταν 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της εταιρίας εξαγωγής φρούτων ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε. Ασχολείται πλέον 
κατά κύριο λόγο µε την τέχνη. Η δουλειά της συµπεριλαµβάνει φωτογραφία, εγκαταστάσεις 
στο χώρο και ζωγραφική. Έχει κάνει δέκα ατοµικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
και τα έργα της τα βρίσκει κανείς τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δηµόσιες συλλογές. 
 
Ραφαήλ Μωϋσής του Ασέρ, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Μωϋσής είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστηµίου του 
Manchester και κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από το MIT, όπου διετέλεσε 
Έκτακτος Καθηγητή στη Σχολή Μηχανολόγων. 
 
Είναι  Πρόεδρος του Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Έχει διατελέσει πρόεδρος 
του ∆.Σ. των εταιριών ∆ΕΠΑ Α.Ε. (∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου) και ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος 
Α.Ε. και µέλος του ∆.Σ. της ASPIS BANK. Μετέχει µε διάφορες ιδιότητες στo ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ-Μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής), στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Στελεχών Επιχειρήσεων ALBA, 
στο Ίδρυµα "Τράπεζα Τροφίµων για την Καταπολέµηση της Πείνας", στο Πρόγραµµα "Έτος 
Σπουδών στην Ελλάδα". 
 
Έχει διατελέσει Εκτελεστικός Γραµµατέας στο Εθνικό Συµβούλιο Ενέργειας, Υποδιοικητής της 
ΕΤΒΑ, ∆ιοικητής της ∆ΕΗ, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Ταµίας και Γραµµατέας του Κολλεγίου Αθηνών κτλ. Το 1982 τιµήθηκε µε τον 
τίτλο του Αξιωµατικού της Λεγεώνας της Τιµής από τον Πρόεδρο της Γαλλίας.  
 
Νίκος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Νανόπουλος είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (B.Sc., M.Sc.) του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, M.I.T., Oικονοµολόγος (M.Sc.) του London School 
of Economics, απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD της 
Γαλλίας, καθώς και διδακτορικό τίτλο στις Οικονοµικές Επιστήµες από το Πανεπιστήµιο 
Reading της Αγγλίας.  
 
Κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. από 
το 1996. Έχει διατελέσει Γενικός ∆ιευθυντής Επενδύσεων της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Carroll McEntee & McGinley (Μέλος του Τραπεζικού Οµίλου HSBC) 
και Γενικός ∆ιευθυντής της Euromerchant Bank. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
EFG Private Bank S.A. (Luxembourg), και Α' αντιπρόεδρος της Eurobank Cards Α.Ε.  
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Καλυψώ – Μαρία Νοµικού του Αναστάσιου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Η κυρία Νοµικού σπούδασε Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Συµµετείχε σε 
εξειδικευµένα σεµινάρια διεθνών οργανισµών και πανεπιστηµίων, όπως το Harvard Business 
School.  
 
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Μ. NOMIKOS Transworld Maritime Agencies 
S.A., εταιρία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης πλοίων διαφόρων 
πλοιοκτητριών εταιριών και ασχολείται µε ναυλώσεις και άλλες παρεµφερείς ναυτιλιακές 
δραστηριότητες και της Α.Μ. NOMIKOS & SON 
 
Γιάννης Οικονοµόπουλος του Νικόλαου, Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Οικονοµόπουλος σπούδασε Μεταλλειολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. Έχοντας λάβει υποτροφίες από τις κυβερνήσεις της Αµερικής και της Γαλλίας 
συνέχισε τις σπουδές του στις Η.Π.Α και στη Γαλλία και το 1968 απέκτησε τον τίτλο του 
∆ιδάκτορος Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. Είναι µέλος του World Mining Congress και της 
οργανωτικής του επιτροπής.  
 
Εργάσθηκε στη ∆.Ε.Η επί 23 έτη, φθάνοντας σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Έγινε λέκτορας, 
Έκτακτος και Τακτικός καθηγητής στο Ε.Μ.Π. στο τµήµα Εκµετάλλευσης Μεταλλείων και 
εξελέγη δύο φορές πρύτανης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Έχει διδάξει 
µαθήµατα µεταλλειολογίας στο Virginia Polytechnic Institute και State University των Η.Π.Α. 
Έχει διατελέσει τεχνικός σύµβουλος στη ΕΤΕΒΑ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επί 
θεµάτων αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας. 
 
Ελένη Παπακωνσταντίνου του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Η κυρία Παπακωνσταντίνου σπούδασε νοµικά στο London School of Economics και Πολιτικές 
Επιστήµες και τελείωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στη νοµική σχολή του Harvard 
(Harvard Law School) των Η.Π.Α. Εργάσθηκε σε δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη και 
απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το δικηγορικό σύλλογο της Νέας Υόρκης. 
Κατόπιν, συνέχισε τις σπουδές της στις Βρυξέλλες, από όπου και απέκτησε το διδακτορικό της 
τίτλο από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βρυξελλών.  
 
Ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου-νοµικού συµβούλου στο δικό της δικηγορικό γραφείο, µε 
ειδίκευση σε βασικούς τοµείς δικαίου. Είναι νοµική σύµβουλος των εταιριών Toyota Ελλάς, 
Philip Morris/Παπαστράτος, Swarowski και Amadeus. ∆ιδάσκει δίκαιο συγχωνεύσεων, 
εξαγορών και ανταγωνισµού στο ALBA και είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του 
Πανεπιστηµίου Harvard στην Ελλάδα. 
 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος 
 
Ο κύριος Σαρρηγεωργίου σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήµιο Columbia των 
H.Π.Α. (Β.S. και Μ.S.) και είναι επίσης κάτοχος Μ.Β.Α.- Finance από τη Σχολή Wharton του 
Πανεπιστηµίου της Pennsylvania.  
 
Από το 2004 είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και C.E.O. του Οµίλου Ασφαλιστικών Εταιριών EFG 
Eurolife. Από το έτος 1999 έως και το έτος 2004 κατείχε τη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου και C.E.O. του Οµίλου Αllianz Ελλάδος. Aπό το 1997 έως το 1999 κατείχε την 
θέση του Γενικού ∆ιευθυντού Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου Allianz-Helvetia-
AGF  και από  το 1992 την θέση του Γενικού ∆ιευθυντού της Allianz Ελληνικής Α.Ε.∆.Α.Κ.  Επί 
σειρά ετών κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στους Οµίλους Allianz και RAS στις  
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.  Είναι Μέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Έχει επίσης διατελέσει 
µέλος του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
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3.15.2 Επιτροπές 
 
Στην S&B λειτουργούν οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων, β) Επιτροπή Ελέγχου, 
γ) Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee), δ) Επιτροπή Στρατηγικού 
Σχεδιασµού και ε) Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος. 
 
Σηµειώνεται ότι, µε την εξαίρεση της Επιτροπής Ελέγχου, οι υπόλοιπες επιτροπές που λειτουργούν 
στην Εταιρία δεν αποτελούν εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα του Οµίλου. 
 
Ακολούθως παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω Επιτροπές. 
 
3.15.2.1 Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Το αντικείµενο της επιτροπής αυτής στρέφεται γύρω από τους παρακάτω τρεις άξονες:  

� Ελέγχει την υλοποίηση των συστηµάτων της Εταιρίας σχετικά µε το πρόγραµµα 
ανταµοιβών βάσει επίτευξης ετήσιων και µεσοπρόθεσµων στόχων µε γνώµονα τις 
συνθήκες της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα και στόχο την παραµονή στην Εταιρία 
στελεχών µε υψηλό δυναµικό. Ο παραπάνω έλεγχος υλοποίησης και οι σχετικές 
εισηγήσεις της Επιτροπής γίνεται σε συνεργασία µε εξωτερικούς συµβούλους και ύστερα 
από έρευνες αγοράς. 

� Αξιολόγηση της απόδοσης του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των διευθυντικών στελεχών 
που αναφέρονται σε αυτόν και εισήγηση προς το ∆.Σ. για καθορισµό των αµοιβών τους. 
Επίσης εισηγείται στο ∆.Σ. επί της ετήσιας γενικής πολιτικής αποδοχών του προσωπικού 
του Οµίλου.  

� Εισήγηση στο ∆.Σ. µέτρων για την επαγγελµατική εξέλιξη των στελεχών, καθώς και την 
εφαρµογή αποδοτικών συστηµάτων αµοιβών και παροχών του προσωπικού. 

 
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων συστάθηκε µε την από 23.01.1998 απόφαση του ∆.Σ. της 
Εταιρίας. Τα µέλη της είναι οι κ.κ. Σ. Αργυρός, Κ. Κυριακοπούλου, Ο. Κυριακόπουλος, Ρ. 
Μωυσής και Κ. Νοµικού. 
 
3.15.2.2 Επιτροπή Ελέγχου 
 
Στην S&B λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 3 έως 5 µη εκτελεστικά µέλη 
του ∆.Σ. εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι και ανεξάρτητο. Το ή τα ανεξάρτητα µη 
εκτελεστικά µέλη της Επιτροπής οφείλουν να έχουν αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα 
λογιστικής και ελεγκτικής. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται µεταξύ 
άλλων, από το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και το ν. 3016/2002.  Ύστερα από την εισαγωγή 
του ν. 3693/2008 η Επιτροπή Ελέγχου αντικατέστησε την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία είχε 
συσταθεί και λειτουργούσε µε βάση το ν. 3016/2002 ως όργανο εποπτεύον τη λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας µε σκοπό να παρέχει 
βοήθεια στην εκπλήρωση της αποστολής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους τοµείς που 
σχετίζονται µε: 
� τη διασφάλιση της καταλληλότητας και της πληρότητας των λογιστικών και οικονοµικών 

συστηµάτων του Οµίλου, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας αποτελεσµατικών 
ελεγκτικών µηχανισµών και συστηµάτων προσδιορισµού και συνετής διαχείρισης 
επιχειρηµατικών κινδύνων 

� τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πληρότητας των δηµοσιευόµενων οικονοµικών 
καταστάσεων 

� τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του Οµίλου προς τους νόµους και τις διατάξεις της 
Πολιτείας, καθώς και της αποτελεσµατικής εφαρµογής των Αρχών Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης του Οµίλου. 
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Στην εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να διατηρεί 
αποτελεσµατικές επαγγελµατικές σχέσεις µε την εκτελεστική διοίκηση του Οµίλου, καθώς και 
µε τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτά εξελέγησαν από την από 16.06.2009 Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, είναι οι κ.κ. Ε. Βούλγαρης, Ι. Γεωργάνας, Γ. 
Καρκαλέµης και Ε. Παπακωνσταντίνου. 
 
3.15.2.3 Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee),  
 
Αποστολή αυτής της επιτροπής είναι να βοηθά το ∆.Σ. στον προγραµµατισµό της διαδοχής 
µελών του ∆.Σ. και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθώς επίσης της διαδοχής και ανάπτυξης 
της ανώτατης Εκτελεστικής ∆ιοίκησης του Οµίλου. 
Η Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων λειτουργεί µε βάση ειδικό κανονισµό ο οποίος 
εγκρίνεται και αναθεωρείται από το ∆.Σ. 
 
Η Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee) συστάθηκε µε την από 
18.01.2002 απόφαση του ∆.Σ. Τα µέλη της είναι οι κ.κ. Ο. Κυριακόπουλος, Κ. Κυριακοπούλου, 
Σ. Αργυρός, Ρ. Μωυσής, Γ. Οικονοµόπουλος και Α. Σαρρηγεωργίου. 
 
3.15.2.4 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού 
 
Τα καθήκοντα αυτής της επιτροπής είναι τα παρακάτω: 
 
� Εξετάζει προτάσεις της εκτελεστικής διοίκησης για χάραξη τριετών και πενταετών 

επιχειρηµατικών προγραµµάτων κυρίως για την διαπίστωση της συµβατότητας αυτών µε 
τον σκοπό και τους στόχους της Εταιρίας, 

� Κρίνει την επάρκεια των υποδοµών της Εταιρίας που θα επιτρέψουν την εύρυθµη 
λειτουργία και την ανάπτυξή της, 

� Εξετάζει και προτείνει την κατά την κρίση της καταλληλότερη κεφαλαιουχική δοµή για την 
επίτευξη των στόχων της Εταιρίας µε γνώµονα την ορθότερη αντιµετώπιση των 
επιχειρηµατικών κινδύνων, 

� Γνωµοδοτεί για τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων στις οποίες η Εταιρία οφείλει ή είναι 
σκόπιµο να επικεντρώνεται, 

� Καθορίζει από κοινού µε την εκτελεστική διοίκηση, µέσω συζητήσεων, διεργασιών, 
αναλύσεων και διαβουλεύσεων τους στόχους, την εκπόνηση νέων σχεδίων, τις 
προτεραιότητες τα οποία και υποβάλλει στο ∆Σ για έγκριση. 

 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού συστάθηκε µε την από 09.10.2008 απόφαση του ∆.Σ.  Τα 
µέλη της είναι οι κ.κ. Ρ. Μωυσής, Ο. Κυριακόπουλος, Φ. Κυριακοπούλου, Κ. Νοµικού, Ε. 
Βιδάλης, και Α. Σαρρηγεωργίου. 
 
3.15.2.5 Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος  
 
Αντικείµενο αυτής της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων και η επιλογή του 
τρόπου τοποθέτησης διαθέσιµων κεφαλαίων του συνταξιοδοτικού προγράµµατος του 
προσωπικού του Οµίλου. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος είναι οι κ.κ. Ο. Κυριακόπουλος, Ι. 
Γεωργάνας, Ε. Παπακωνσταντίνου, Φ. Κυριακοπούλου. 
 
Εκτός της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές ετησίως, οι 
υπόλοιπες επιτροπές του ∆.Σ. συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά ετησίως. Επίσης, οι 
επιτροπές συνεδριάζουν και κάθε φορά που προκύπτει θέµα της αρµοδιότητάς τους. 
 
Μεταξύ των µελών του ∆.Σ., των µετόχων και των ασκούντων την διοίκηση της Εταιρίας δεν 
υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις, µε την εξαίρεση των ακόλουθων: 
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1.  Ο κύριος Οδυσσέας Κυριακόπουλος και η κυρία Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου είναι παιδιά 

της κυρίας Αικατερίνης Κυριακοπούλου.  
2.  Ο κύριος Ιωάννης Οικονοµόπουλος είναι πεθερός του κυρίου Οδυσσέα Κυριακόπουλου. 
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3.15.3 ∆ηλώσεις µελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και 

Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι όλα µέλη 
του ∆.Σ. αυτής, δήλωσαν τα εξής:  
 
1. Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους 
στην Εταιρία, και όσων συνδέονται µε την ιδιότητα του εταίρου και µε συµµετοχές σε 
διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, οι οποίες αναφέρονται στο σηµείο 3 της 
παρούσας ενότητας, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες σηµαντικές για την 
Εταιρία, µε τις εξής εξαιρέσεις: 

 
- Ο κ. Στέλιος Αργυρός είναι Πρόεδρος ∆.Σ. στην εταιρία FILIACOM S.A., FILIASOL S.A., 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στη FILIATEX S.A., και Μέλος ∆.Σ. στη ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.  

- Ο κ. Ιωάννης Οικονοµόπουλος ασκεί δραστηριότητες ελεύθερου επαγγελµατία 
- Ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Νόµιµος Εκπρόσωπος της EFG 

Eurobank Ergasias S.A. 
 
2. ∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των µελών  των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή µε διευθυντικά στελέχη αυτής, µε τις εξής εξαιρέσεις:  
 
- Η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου είναι µητέρα του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και της 

κας. Φλώρας-Μαρίας Κυριακοπούλου. 
- Ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος είναι υιός της κας Αικατερίνης Κυριακοπούλου και αδερφός 

της κας Φλώρας-Μαρίας Κυριακοπούλου. 
- Η κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου είναι θυγατέρα της κας Αικατερίνης Κυριακοπούλου 

και αδερφή του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου.  
- Ο κ. Ιωάννης Οικονοµόπουλος είναι πεθερός του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου.  
 
3. ∆εν διατελούν σήµερα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι 
εταίροι σε άλλη εταιρία ή νοµικό πρόσωπο, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 
 
- Η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου συµµετέχει ως µέτοχος στη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.,  

είναι Αντιπρόεδρος της ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε., είναι Πρόεδρος στην ΑΥΓΗ Α.Ε., Πρόεδρος και 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος στην ΚΟΦ Α.Ε. 

- Ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος είναι Αντιπρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του 
∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., Μέλος του Γενικού Συµβουλίου  της ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Μέλος του ∆.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων της 
LAVIPHARM Α.Ε. Συµµετέχει και είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της ALL EXPERTS Ιδιωτική 
Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης, Συντήρησης και Ασφάλειας Α.Ε., είναι Μέλος 
του ∆.Σ. της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., Πρόεδρος του ∆.Σ. και µέτοχος 
της ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., Μέλος του ∆.Σ. και µέτοχος στις εταιρίες ΚΟΦ Α.Ε., ΟΡΥΜΗΛ 
Α.Ε. και ΑΥΓΗ Α.Ε. 

- Η κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου συµµετέχει ως µέτοχος στις εταιρίες ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε., ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε, ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε., είναι Μέλος ∆.Σ. και µέτοχος στη ΚΟΦ Α.Ε. και στην 
ΑΥΓΗ Α.Ε. και είναι ∆ιαχειρίστρια στις εταιρίες Φ. Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και Μ. ΠΑΠΠΑ 
Ο.Ε.και ΣΤ. ΒΑΦΕΑΣ – Φ.-Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- Ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης είναι Μέλος του ∆.Σ. στις εταιρίες TITAN A.E., RAYCAP A.E., 
FUTURE PIPE INDUSTRIES και ZEUS CAPITAL MANAGERS. 

- Ο κ. Στέλιος Αργυρός είναι Πρόεδρος ∆.Σ. στην εταιρία FILIACOM S.A., FILIASOL S.A. 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στη FILIATEX S.A., και Μέλος ∆.Σ. στη ΝΙΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.  

- Ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας  είναι Πρόεδρος ∆.Σ. της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., 
Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ΤΑΝΕΟ και Μέλος ∆.Σ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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Α.Ε., στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε., στην C&I Α.Ε. Συµβούλων Επιχειρήσεων & 
Επενδύσεων και στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.  

- Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου είναι Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην EFG 
EUROLIFE Α.Ε.Α.Ζ., Αντιπρόεδρος στην EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α, Πρόεδρος της EFG 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Μ.Α., Πρόεδρος των S.G. EFG EUROLIFE ASIGURARI DE 
VIATA S.A. (Romania) και S.G. EFG EUROLIFE ASIGURARI GENERALE S.A. (Romania).  

- Ο κ. Εµµανουήλ Βούλγαρης συµµετέχει ως Πρόεδρος ∆.Σ. στην ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε., 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. στην ΚΟΦ Α.Ε. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ΑΥΓΗ Α.Ε. 

- Ο κ. Ιωάννης Καρκαλέµης είναι ∆ιαχειριστής της ERGOTRAK LTD – Bulgaria, ∆ιαχειριστής 
της ERGOTRAK SRL – Romania, ∆ιαχειριστής της ERGOTRAK YU LTD (Serbia) και Μέλος 
του ∆.Σ. της ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ. 

- Ο κ. Ιωάννης Οικονοµόπουλος συµµετέχει στην ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ως 
µέτοχος και µέλος του ∆.Σ. και ως µέτοχος στις EDR ΕΛΛΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΠΕ 

- Ο κ. Μιχαήλ Καραµίχας είναι µέλος του ∆.Σ. στη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ, σύµβουλος στη 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. και Μέλος ∆.Σ. στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

- Ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της EFG Eurobank Ergasias S.A., 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Eurobank EFG Cards S.A. και Μέλος ∆.Σ. της Eurobank EFG Private 
Bank Luxembourg S.A. 

- Η κα. Καλυψώ-Μαρία Νοµικού είναι Μέλος ∆.Σ. των εταιριών Α.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ 
TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A. και Α.Μ. NOMICOS & SON 

 
4. ∆εν υπήρξαν µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίροι, σε 
οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  
 
- Η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, 

συµµετείχε ως µέτοχος στις εταιρίες ΑΙΩΝ Α.Ε., ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε., εταίρος στην ΓΡΑΦΗ 
Ε.Π.Ε., και υπήρξε Πρόεδρος της εταιρίας ΚΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
& ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

- Ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, υπήρξε 
Μέλος του ∆.Σ. της ΚΑΥ Α.Ε. ∆ιεθνής Εµπορίου και Επενδύσεων, της AIR LIQUIDE 
HELLAS A.E., της VIVARTIA Α.Ε. και της ∆ΕΛΤΑ Α.Ε., και συµµετείχε ως µέτοχος και 
µέλος ∆.Σ. στην εταιρία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. 

- Η κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, 
υπήρξε Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε. και Μέλος ∆.Σ. της ΚΑΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

- Ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, δεν υπήρξε 
µέλος διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίρος, σε άλλη εταιρία ή 
νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών.  

- Ο κ. Στέλιος Αργυρός, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, υπήρξε µέλος 
∆.Σ. στη ∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και µέλος ∆.Σ. στην ΑΣΠΙΣ BANK 

- Ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας υπήρξε Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Ο.Τ.Ε. 
- Η κα Ελένη Παπακωνσταντίνου υπήρξε Μέλος ∆.Σ. της Akzo Nobel Powder Coatings Α.Ε. 

και της Swarovski Ελλάς Βιοµηχανική και Εµπορική Ανώνυµη Εταιρία Κρυστάλλων και 
Συναφών Προϊόντων 

- Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, 
υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α και ALLIANZ Α.Ε.Α.Ζ. καθώς και 
Πρόεδρος της ALLIANZ ADAM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

- Ο κ. Εµµανουήλ Βούλγαρης υπήρξε Πρόεδρος της ERGOTRAK Α.Ε. 
- Ο κ. Ιωάννης Καρκαλέµης, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, δεν υπήρξε 

µέλος διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίρος, σε άλλη εταιρία ή 
νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών.  

- Ο κ. Ιωάννης Οικονοµόπουλος, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, δεν 
υπήρξε µέλος διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίρος, σε άλλη 
εταιρία ή νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών.  
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- Ο κ. Μιχαήλ Καραµίχας, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, δεν υπήρξε 
µέλος διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίρος, σε άλλη εταιρία ή 
νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών.  

- Ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, δεν υπήρξε 
µέλος διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίρος, σε άλλη εταιρία ή 
νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών.  

- Ο κ. Ραφαήλ Μωυσής υπήρξε Μέλος του ∆.Σ. της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
- Η κα Καλυψώ-Μαρία Νοµικού, πέραν όσων αναφέρονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, δεν 

υπήρξε µέλος διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή εταίρος, σε άλλη 
εταιρία ή νοµικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε τελευταίων ετών. 

 
5. ∆εν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους 
για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα τελευταία πέντε έτη.  
 
6. ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών, µε τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις: 
 
- Ο κ. Στέλιος Αργυρός ήταν εκκαθαριστής της ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Α.Ε. 
 
7. ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ 
µέρους των καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες µετέχουν) ούτε και 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 τουλάχιστον τελευταίων ετών.  
 
8. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους 
οποιαδήποτε σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.  
 
9. Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας 
µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προµηθευτών της ή 
άλλων προσώπων.  
 
10. Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο 
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά στη διάθεση, εντός 
ορισµένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρίας που κατέχουν, µε τις 
ακόλουθες εξαιρέσεις:  
 
- Η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος και η κα Φλώρα-Μαρία 

Κυριακοπούλου δήλωσαν στο από 21.05.2009 ∆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. 

- Επιπρόσθετα, µε την από 18.08.2009 επιστολή της η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου 
δήλωσε προς την Εταιρία, ότι προτίθεται να µεταβιβάσει δωρεάν στον εγγονό της κ. Πάρη 
Κυριακόπουλο µέχρι 450.000 δικαιώµατα προτίµησης από το σύνολο των δικαιωµάτων 
προτίµησης που αναλογούν στο παρόν ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας. Ο δε κ. Πάρης Κυριακόπουλος µε την από 18.08.2009 επιστολή του δήλωσε 
προς την Εταιρία ότι προτίθεται να αποκτήσει όσα δικαιώµατα προτίµησης του 
µεταβιβάσει δωρεάν η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, και δεσµεύθηκε (i) να ασκήσει όλα 
τα δικαιώµατα προτίµησης που θα αποκτήσει ως ανωτέρω και (ii) να διατηρήσει το 
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που αντιστοιχεί στον αριθµό 
των νέων µετοχών που θα αναλογούν στα δικαιώµατα προτίµησης που θα αποκτήσει από 
την ως άνω αναφερθείσα µεταβίβαση µέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης και την 
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εισαγωγή των νέων µετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 
τουλάχιστον για έξι (6) µήνες από την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων αυτών 
µετοχών. 

 
11. ∆εν γνωρίζουν να εκκρεµεί εις βάρος τους οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή να εµπλέκονται σε 
οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εν γένει, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 
 

- Για τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο εκκρεµεί αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη λόγω 
τροχαίου ατυχήµατος η οποία έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 10.06.2010. 

 
- Για τους κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και Ευθύµιο Βιδάλη:  
 

1. Έχει κατατεθεί µήνυση των κ.κ. Αναστασίου Καραµήτσου και Μιχαήλ Στυλιανίδη 
µε την οποία οι µηνυτές ισχυρίζονται ότι υπέστησαν τραυµατισµό από σκόνη 
περλίτη. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. 

 
2. Έχει επιδοθεί κλήση από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Σύρου στο πλαίσιο 

διενεργούµενης προανάκρισης για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από την 
λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρίας στη θέση «Βούδια» και «Τσιγκράδο» 
νήσου Μήλου. Η υπόθεση συναρτάται µε τις πράξεις επιβολής προστίµου από τον 
Υπουργό ΥΠΕΧΩ∆Ε που ακυρώθηκαν από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. 

 
- Για τον κ. Ιάκωβο Γεωργάνα, ως πρώην µέλους του ∆.Σ. του Ο.Τ.Ε., εκκρεµεί 

αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για απιστία ευρισκόµενη στο στάδιο της τακτικής 
ανάκρισης. 

 
12. Κατά το τελευταίο έτος δεν απέκτησαν ούτε κατέχουν µετοχές (ή δικαιώµατα προαίρεσης 
επί µετοχών) της Εταιρίας, µε εξαίρεση όσων αναφέρονται στις ενότητες «Μετοχές της 
Εταιρίας που κατέχονται από µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων 
και από Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη» και «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιοικητικά Στελέχη» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, κατά τη χρήση 2008 τα ως άνω µέλη των ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων της, απέκτησαν µετοχές της Εταιρίας είτε µε όρους 
αγοράς όπως προκύπτουν από διαπραγµάτευση στο Χ.Α. είτε από δικαιώµατα προαίρεσης µε 
µέση τιµή κτήσης υψηλότερη της Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών. 
 
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές εξάσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης για τα 
έτη 2005 – 2009: 
 

Έτ ος  χορήγησης
Τιµή εξάσκησης              

σε  Ευρώ
Χορηγηθέν τ α 
δ ικαιώµατ α

2005 5,35 6.000

2006 8,91 6.000

2007 9,92 6.000

2008 9,41 6.000

2009 5,08 6.000

Ευθύµιος  Βιδάλ ης 2005 5,35 6.000

Οδυσσέας  Κυριακόπουλος

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στοιχεία από την Εταιρία µη ελεγµένα 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η µέση τιµή κτήσης των συναλλαγών που 
πραγµατοποίησαν µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων της κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 2008. 
 

Ονοµατ επώνυµο Τεµάχια Συναλλαγή
Μ έση τ ιµή κτ ήσης  

(σε €)

Α ικατερίνη Κυριακόπουλου 366.835 Αγορά 8,55

Οδυσσέας Κυριακόπουλος 135.249 Α γορά και Bonus Shares 7,10

Εµµανουήλ  Βούλγαρης 400 Αγορά 9,52

Ευθύµιος Βιδάλης 4.500 ∆ ικαιώµατα προαίρεσης 5,48

Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου 7.035 Αγορά 7,73

Καλυψώ - Μαρία Νοµικού 22.100 Αγορά 9,07

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
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3.15.4 Αµοιβές και Οφέλη 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, από το σύνολο των εταιριών του Οµίλου της S&B 
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. κατεβλήθησαν οι ακόλουθες αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένης 
οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισµένης αµοιβής, καθώς και οφέλη στα υφιστάµενα 
µέλη του ∆.Σ.: 
 

Όνοµα Ιδιότ ητ α
Συνολ ικ ές  

Μ ικτ ές  Ετ ήσιες  
Αποδοχές  

Καθαρές  
Αµοιβές  
∆ .Σ .

Λο ιπές  
Καθαρές   

Αµοιβές , 
Bonus

Aµο ιβές από 
∆ ιανοµή 

(Χρήσης  2007)
Αυτ οκ ίν ητ ο

Κινητ ό  
τ ηλ έφωνο

Α ικατερίνη Κυριακοπούλου
Επίτιµη Πρόεδρος ∆ .Σ.  - 
Μη Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - 20 1

Οδυσσέας Κυριακόπουλος
Πρόεδρος ∆.Σ.  - 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος 382 85 547 - 24 4

Εµµανουήλ  Ι.  Βούλγαρης
Αντιπρόεδρος - Μη 
Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 35 - - 11 0

Ευθύµιος Βιδάλης
∆ ιευθύνων Σύµβουλος - 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος 478 70 313 36 23 7

Μιχαήλ  Καραµίχας Μη Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 18 - - - -

Στέλ ιος Αργυρός
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

Ιάκωβος Γ εωργάνας
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

Ιωάννης Καρκαλ έµης Μη Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 43 - 9 7

Φλώρα - Μαρία 
Κυριακοπούλου Μη Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 18 - - - -

Ραφαήλ  Μωυσής
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

Νίκος Νανόπουλος
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 18 - - - -

Καλυψώ - Μαρία Νοµικ ού
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

Ελ ένη Παπακωνσταν τίν ου
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

Ιωάννης Ο ικ ονοµόπουλος Μη Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

Α λ έξανδρος Σαρρηγ εωργ ίου
Αν εξάρτητο Μη 

Εκ τελ εστικ ό Μέλος - 24 - - - -

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ  ΜΕΛΩΝ ∆ .Σ .,                                                                                                                                                           
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.1-31.12.2008 (ποσά σε € χιλ .)

 Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι οι καθαρές αµοιβές ∆.Σ. που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, 
αφορούν τις αµοιβές των µελών του ∆.Σ. για τη χρήση 2007, οι οποίες καταβλήθηκαν εντός 
της χρήσης 2008. 
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Όνοµα Ιδιότητα

Συνολικές 
Μικτ ές 

Αποδοχές 
Περιόδου 

Καθαρές 
Αµοιβές 
∆.Σ.

Λοιπές 
Καθαρές  
Αµοιβές, 
Bonus

Aµοιβές από 
∆ιανοµή 

(Χρήσης 2008)
Αυτ οκίνητο

Κινητό 
τ ηλέφωνο

Αικατερίνη Κυριακοπούλου
Επίτιµη Πρόεδρος ∆.Σ.  - 
Μη Εκτελεστικό Μέλος - 14 - - 10 0

Οδυσσέας Κυριακόπουλος
Πρόεδρος ∆.Σ. - 

Εκτελεστικό Μέλος 177 45 54 - 18 2

Εµµανουήλ Ι.  Βούλγαρης
Αντιπρόεδρος - Μη 
Εκτελεστικό Μέλος - 60 - - 2 0

Ευθύµιος Βιδάλης
∆ιευθύνων Σύµβουλος - 

Εκτελεστικό Μέλος 222 38 - - 11 4

Μιχαήλ Καραµίχας Μη Εκτελεστικό Μέλος - 10 - - - -

Στέλιος Αργυρός
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 15 - - - -

Ιάκωβος Γεωργάνας
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 14 - - - -

Ιωάννης Καρκαλέµης Μη Εκτελεστικό Μέλος - 18 39 - 5 3

Φλώρα - Μαρία 
Κυριακοπούλου Μη Εκτελεστικό Μέλος - 10 - - - -

Ραφαήλ Μωυσής
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 15 - - - -

Νίκος Νανόπουλος
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 10 - - - -

Καλυψώ - Μαρία Νοµικού
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 14 - - - -

Ελένη Παπακωνσταντίνου
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 14 - - - -

Ιωάννης Οικονοµόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος - 14 - - - -

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος - 14 - - - -

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ.,                                                                                                                                                           
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.1-30.06.2009 (ποσά σε € χιλ.)

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Οι αµοιβές των κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Ευθύµιου Βιδάλη λαµβάνονται στο πλαίσιο 
των συµβάσεων τους µε την Εταιρία. 
 
Στη στήλη «Λοιπές Καθαρές Αµοιβές, Bonus» των κ.κ. Ο. Κυριακόπουλου και Ε. Βιδάλη 
περιλαµβάνονται το επιµίσθιο (bonus), η απόδοση µετοχών ως bonus, έκτατες εισφορές 
καταβαλλόµενες στο πλαίσιο του Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος της Εταιρίας, τα 
ασφάλιστρα για το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής του κ. Κυριακόπουλου. 
 
Στη στήλη «Λοιπές Καθαρές Αµοιβές, Bonus» του κ. Καρκαλέµη περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά ποσά που καταβάλλονται για να καλύψουν έξοδα που πραγµατοποιούνται από 
τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες για θέµατα φορολογικά, λογιστικά, οικονοµικά καθώς 
και για υπηρεσίες που παρείχε ως µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρίας. Τα έξοδα 
αυτά εγκρίνονται κατ’ έτος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 
 
Σηµειώνεται ότι κατά τα έτη 2006 – 2009 δόθηκαν σε στελέχη του Οµίλου µετοχές της 
Εταιρίας έναντι αµοιβής για επιβράβευση της παραγωγικότητας (bonus), σύµφωνα µε 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆.Σ. της Εταιρίας. Στον κάτωθι πίνακα 
παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός των µετοχών που δόθηκαν κατά τις ως άνω χρήσεις 
καθώς και ο αριθµός των µετοχών που έλαβαν οι κ.κ. Ο. Κυριακόπουλος και Ε. Βιδάλης.  
 
Ειδικότερα σηµειώνεται ότι η αξία των 10.000 δωρεάν µετοχών που έλαβε ο κ. Κυριακόπουλος 
το 2008 έναντι bonus για τη χρήση 2007 συµπεριλαµβάνεται στο ποσό που αφορά αµοιβές – 
λοιπές παροχές του ως µέλους του ∆.Σ. της Εταιρίας, στον πίνακα της περιόδου 1.1 – 
31.12.2008 που παρατίθεται ανωτέρω. Περαιτέρω σηµειώνεται ότι, οι 17.510 δωρεάν µετοχές 
που έλαβε ο κ. Κυριακόπουλος το 2009 έναντι αµοιβής bonus για τη χρήση 2008 δεν 
συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα που αφορά αµοιβές – λοιπές παροχές του ως µέλους του 
∆.Σ. της Εταιρίας, στον πίνακα της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 διότι δόθηκαν στις 08.07.2009. 
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2006 2007 2008 2009

Σύνολ ο 72.230 59.660 99.297 58.603

Ο. Κυριακόπουλος 39.460 21.959 10.000 17.510

Ε. Βιδάλης 4.660 5.243 - -

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.15.5 Συµβάσεις Ορισµένης ∆ιάρκειας 
 
Ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας έχει συνάψει σύµβαση εργασίας 
ορισµένης διάρκειας µε την Εταιρία, η οποία προβλέπει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 
• Σε περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει την χωρίς σπουδαίο λόγο λύση της ως άνω 

σύµβασης πριν την λήξη της θα υποχρεούται να καταβάλει στον κ. Βιδάλη ως αποζηµίωση 
τις συνολικές αποδοχές (ήτοι, τον µισθό του, τυχόν µετοχές από προγράµµατα 
µακροπρόθεσµων κινήτρων, bonus και λοιπές αµοιβές) του υπολειπόµενου µέχρι την λήξη 
της σύµβασης εργασίας χρονικού διαστήµατος. Το ύψος των αποδοχών θα υπολογισθεί µε 
βάση τις καταβαλλόµενες κατά τον χρόνο της καταγγελίας αποδοχές και δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να υπολείπεται του ποσού που θα δικαιούται ο κ.  Βιδάλης κατά την 
λήξη της σύµβασης εργασίας (exit bonus). 

• Καταβολή αµοιβής (exit bonus) κατά την λήξη της σύµβασης εργασίας: Κατά την λήξη της 
σύµβασης εργασίας ο κ. Βιδάλης θα λάβει από την Εταιρία ποσό ίσο µε το διπλάσιο των 
αποδοχών του προηγούµενου έτους ή του µέσου όρου των συνολικών αποδοχών (πλην 
της αξίας που καταβάλλεται βάσει του προγράµµατος µακροπρόθεσµων κινήτρων) των 
τριών (3) τελευταίων ετών, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο.  

• Η ως άνω σύµβαση λήγει την 31.05.2011. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλες συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών που να συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
µε καµία άλλη εταιρία του Οµίλου (πλην της προαναφερόµενης), οι οποίες να προβλέπουν την 
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.  
 
Σηµειώνεται επίσης ότι, ο κ. Ευθύµιος Βιδάλης και ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος καλύπτονται 
από το οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης του προσωπικού που περιγράφεται στην ενότητα 
«Προσωπικό» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και υφίστανται παροχές κατά την 
αποχώρησή τους από συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  Οι εν λόγω δαπάνες της Εταιρίας για τη 
χρήση 2008 ανήλθαν σε €14 χιλ. για τον κ. Κυριακόπουλο και σε € 17,7 χιλ. για τον κ. Βιδάλη. 
 
Επίσης, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την σύµβαση εργασίας του κ. Κυριακόπουλου η Εταιρία 
έχει αναλάβει επιπρόσθετα να καλύψει τα έξοδα ασφαλιστηρίου ζωής του κ. Κυριακόπουλου 
µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του, πέραν της κάλυψης του οµαδικού ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου που έχει υπογράψει η Εταιρία για το σύνολο του προσωπικού της. Οι εν λόγω 
δαπάνες της Εταιρίας για τη χρήση 2008 ανήλθαν σε €30 χιλ. 
 
Η πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία για τα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας υπολογίζεται βάσει του Ν. 2112/1920 και 
την 31.12.2008 ανήλθε σε  € 1.356 χιλ.   
 
Σύµφωνα µε τη δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη 
των µελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Εταιρίας, τόσο από 
την Εταιρία όσο και από τις ενοποιούµενες της εταιρίες για τη χρήση 2008 πέραν αυτών που 
παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα και στην ενότητα «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών 
της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιοικητικά Στελέχη». 
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3.15.6 Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από µέλη των ∆ιοικητικών, 

∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και από Ανώτερα ∆ιοικητικά 
Στελέχη 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθµός µετοχών της Εταιρίας που κατέχονταν από 
τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας την 05.08.2009. 
 

Ονοµατ επών υµο Θέση στ ο  ∆ .Σ . Α ρ ιθµός  Μ ετ οχών

Α ικ ατερ ίν η Κυρ ιακ οπούλ ου Επίτιµη Πρόεδρος 3 .894 .657

Ο δυσσέας  Κυρ ιακ όπουλ ος Πρόεδρος 6 .993 .114

Εµµαν ουήλ  Ι.  Βούλ γ αρης Α ν τιπρόεδρος 4 .000

Ευθύµιος  Βιδάλ ης ∆ ιευθύνω ν  Σύµβουλ ος 136. 889

Στέλ ιος  Α ργ υρός Μέλ ος 600

Ιάκω βος Γ εωργάνας Μέλ ος 6 .000

Μιχ αήλ  Καραµίχ ας Μέλ ος 2 .424

Ιω άν ν ης Καρκ αλ έµης Μέλ ος 7 .000

Φλώρα-Μαρ ία Κυριακ οπούλ ου Μέλ ος 7 .474 .740

Ραφ αήλ  Μωυσής Μέλ ος 8 .800

Νίκ ος  Ναν όπουλ ος Μέλ ος -

Καλ υψώ  - Μαρ ία Νοµικ ού Μέλ ος 61. 140

Γ ιάν ν ης  Ο ικ ον οµόπουλ ος Μέλ ος 6 .000

Ελ έν η Παπακω νσταν τίν ου Μέλ ος -

Α λ έξαν δρος  Σαρρηγ εωργ ίου Μέλ ος 7 .500  
 
Σηµειώνεται ότι οι κ.κ. Ο. Κυριακόπουλος και Ε. Βιδάλης κατέχουν 21.000 και 5.400 
δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της Εταιρίας αντίστοιχα. Ο αριθµός των 
χορηγηθέντων και ασκηθέντων δικαιωµάτων, η τιµή εξάσκησης καθώς και ο αριθµός των 
δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί αλλά δεν έχουν ακόµα εξασκηθεί, για τους κ.κ. 
Κυριακόπουλο και Βιδάλη, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:  
 

Έτ ος  χορήγησης
Τ ιµή εξάσκησης              

σε  Ευρώ

Χορηγηθέντ α 

δικα ιώµατ α

Ασκηθέντ α 

δ ικα ιώµατ α

Αριθµός  

δ ικα ιωµάτ ων  
που κατ έχον τ αι

2005 5,35 6.000 6.000 0

2006 8,91 6.000 2.400 3.600

2007 9,92 6.000 600 5.400

2008 9,41 6.000 0 6.000

2009 5,08 6.000 0 6.000

Ευθύµιος  Βιδάλης 2005 5,35 6.000 600 5.400

Οδυσσέας  Κυριακόπουλος

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.15.7 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και σε ∆ιοικητικά Στελέχη 
 
3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και σε Στελέχη µέσω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης (Stock Option Plan) 
 
Η Εταιρία χορηγεί µετοχές µέσω άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών της (« 
stock option rights»), µε αντιστοιχία µίας µετοχής ανά δικαίωµα, σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρίας που είναι και στελέχη και σε ορισµένα στελέχη του Οµίλου.  
Ο αριθµός των δικαιωµάτων που χορηγούνται ανά φυσικό πρόσωπο αποφασίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και εντός των ορίων που παρέχονται από τα προγράµµατα διάθεσης 
µετοχών µέσω δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µετοχών («προγράµµατα»), όπως αυτά 
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Όλα τα προγράµµατα που 
είναι σε ισχύ έχουν κοινούς όρους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι:  
 
� Προκειµένου ένα φυσικό πρόσωπο να είναι σε θέση να λάβει δικαιώµατα απαιτείται να 

έχει συµπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας στη θέση που του παρέχει το δικαίωµα να 
συµµετάσχει στο εν λόγω πρόγραµµα. Η θέση καθορίζεται κάθε φορά από τη γενική 
συνέλευση που αποφασίζει το πρόγραµµα. Κατ’ εξαίρεση το ∆.Σ. έχει δικαίωµα να 
χορηγήσει δικαιώµατα από το σχετικό πρόγραµµα χωρίς να πληρούται αυτή η 
προϋπόθεση. 

� Για τα έτη 2005 – 2008, η τιµή εξάσκησης ισούται µε τη µέση τιµή των είκοσι τελευταίων 
ηµερών διαπραγµάτευσης πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της S&B, µείον 10%. 

� Για το 2009, η τιµή εξάσκησης ισούται µε την τιµή κλεισίµατος την ηµέρα της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
Οι τιµές εξάσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης για τα έτη 2005 – 2009, καθώς και ο 
αριθµός των χορηγηθέντων και ασκηθέντων δικαιωµάτων, παρουσιάζονται στον κάτωθι 
πίνακα: 
 

Έτος χορήγησης
Τιµή εξάσκησης             

σε Ευρώ
Χορηγηθέντα 
δικαιώµατα

Ασκηθέντα 
δικαιώµατα

2005 5,35 146.300 100.760

2006 8,91 109.900 24.560

2007 9,92 112.650 5.750

2008 9,41 110.300 0

2009 5,08 115.900 0
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στοιχεία από την Εταιρία µη ελεγµένα 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση της από 16.06.2009 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας ο µέγιστος αριθµός µετοχών που µπορούν να 
διατεθούν από το πρόγραµµα χορήγησης µετοχών µέσω δικαιωµάτων προαίρεσης του 2009 
είναι 145.000.  
 
Οι τιµές εξάσκησης καθώς και τα χορηγηθέντα και ασκηθέντα δικαιώµατα προαίρεσης 
αναλυτικά για τους κ.κ. Κυριακόπουλο και Βιδάλη παρουσιάζονται στην ενότητα «Μετοχές της 
Εταιρίας που κατέχονται από µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων 
και από Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Αναφορικά µε τα προγράµµατα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης, επισηµαίνονται τα εξής: 
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� Τα προγράµµατα είναι µονοετή.  
� Τα δικαιώµατα του κάθε προγράµµατος ωριµάζουν (άρα, µπορούν να ασκηθούν) σε 

ποσοστό 10% εντός του Νοεµβρίου του έτους κατά το οποίο χορηγούνται, και 30% 
επιπλέον (και σωρευτικά όσον αφορά στην άσκησή τους) σε κάθε ένα από τα επόµενα 
δύο έτη, δεδοµένου ότι ο δικαιούχος παραµένει στον Όµιλο. Κατά τα δύο (2) τελευταία 
έτη, όσον αφορά τα προγράµµατα των ετών 2005 – 2008 και κατά τα τελευταία τέσσερα 
(4) έτη, όσον αφορά το πρόγραµµα του 2009, µπορεί να ασκηθεί το 100% των 
δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί ή το όποιο ποσοστό δεν έχει ασκηθεί κατά τα 
προηγούµενα έτη.  

� Τα δικαιώµατα που έχουν ωριµάσει µπορούν να εξασκηθούν εντός των πρώτων πέντε 
ηµερών του ∆εκεµβρίου του έτους εντός του οποίου έχουν ωριµάσει και µέχρι πέντε έτη 
από το έτος χορήγησης για τα προγράµµατα που χορηγήθηκαν τα έτη 2005 – 2008. Τα 
δικαιώµατα που χορηγήθηκαν βάσει του προγράµµατος του έτους 2009 µπορούν να 
εξασκηθούν εντός επταετίας από τη χορήγησή τους. 

� Τα δικαιώµατα δεν είναι διαπραγµατεύσιµα ούτε και µεταβιβάσιµα 
 
3.15.7.2 Προγράµµατα µακροπρόθεσµων κινήτρων ∆ιοικητικών Στελεχών (Long Term 
Incentives)  
 
Εντός του 2006 ο Όµιλος καθιέρωσε πρόγραµµα µακροπρόθεσµων κινήτρων που αφορά σε 
µικρό αριθµό διοικητικών στελεχών του. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, χορηγείται 
ένας αριθµός ∆ικαιωµάτων επί Μετοχών υπό Προϋποθέσεις (Conditional Stock Rights - CSR) 
κάθε ένα από τα οποία, εάν κατοχυρωθούν, δηµιουργούν δικαίωµα απόκτησης µίας µετοχής 
της Εταιρίας άνευ τιµήµατος. Η κατοχύρωση των CSR εξαρτάται από την επίτευξη διαφόρων 
παραγόντων, όπως επιχειρησιακοί παράγοντες απόδοσης, παράγοντες απόδοσης αγοράς και 
παράγοντες συνεχούς παραµονής στον Όµιλο. 
 
Η αποτίµηση των CSR κατά την ηµεροµηνία χορήγησης καθώς και η µεταγενέστερη 
αποτίµησή τους σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς πραγµατοποιείται βάσει των ακόλουθων 
αρχών αποτίµησης: 
� Η αξία του κάθε CSR που εξαρτάται από επιχειρησιακούς παράγοντες απόδοσης και 

παράγοντες συνεχούς παραµονής στον Όµιλο, ισούται µε την εύλογη αξία της µετοχής 
της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία χορήγησης προσαρµοσµένη κατά τις προσδοκώµενες 
πληρωµές µερισµάτων κατά την περίοδο κατοχύρωσης. Η πιθανότητα κατοχύρωσης (δηλ. 
ο αριθµός των CSR που θα κατοχυρωθούν πραγµατικά) επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο 
αναφοράς βάσει των πλέον πρόσφατων επιχειρησιακών δεδοµένων Η συνολική αξία 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα καθόλη την περίοδο κατοχύρωσης. 

� Η αξία του κάθε CSR που εξαρτάται από παράγοντες απόδοσης αγοράς προσδιορίζεται µε 
την εφαρµογή µοντέλων αποτίµησης (Monte Carlo simulation) το οποίο λαµβάνει υπόψη 
την πιθανότητα κατοχύρωσης βάσει ιστορικών δεδοµένων της αγοράς. Η αξία αυτή 
προσδιορίζεται την ηµεροµηνία της χορήγησης και παραµένει σταθερή καθόλη την 
περίοδο κατοχύρωσης χωρίς να απαιτείται επανεκτίµηση της κατά τις ηµεροµηνίες 
αναφοράς. Η συνολική αξία καταχωρείται στα αποτελέσµατα καθόλη την περίοδο 
κατοχύρωσης. 
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O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εκτίµηση 
της εύλογης αξίας των CSR που χορηγήθηκαν εντός των ετών 2006 - 2008: 
 

2008 2007 2006

Περίοδος κατοχύρωσης (έτη) 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Τιµή µετοχής κατά την  ηµεροµην ία χορήγησης του 2008 (σε 
Ευρώ)

9,96 10,92 8,84

Απόδοση ιδίων  κ εφαλαίων 9,50 10,00 10,00

Αναµεν όµενος ρυθµός ετήσιας αύξησης µερίσµατος (% ) 10,00 10,00 10,00

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

Τα CSR που κατοχυρώθηκαν θεωρείται ότι εξασκούνται αµέσως και η αξία τους τακτοποιείται 
µε ανταλλαγή µετοχών της Εταιρίας, άνευ τιµήµατος, µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας ή µε κάποιο άλλο τρόπο όπως µετρητά, µέσω µισθοδοσίας κ.τ.λ.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθµός των χορηγηθέντων και ασκηθέντων 
∆ικαιωµάτων επί Μετοχών υπό Προϋποθέσεις (CSR) κατά τα έτη 2006 – 2008: 
 

Έτ ος  χορήγησης
Χορηγηθέν τ α 

δ ικα ιώµατ α

Ασκηθέν τ α 

δ ικαιώµατ α τ ο  
2008

Ασκηθέντ α 

δ ικαιώµατ α τ ο  
2009

Αριθµός  

δ ικα ιωµάτ ων  
που κατ έχον τ αι

2006 44.593 7.529 12.897 24.167

2007 47.946 0 0 47.946

2008 58.590 0 0 58.590

Σύν ολο 151.129 7.529 12.897 130.703

Ευθύµιος  Βιδάλης

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Από τα Προγράµµατα Μακροπρόθεσµων Κινήτρων  το 2008 και το 2009 ωρίµασαν και 
εξασκήθηκαν 7.529 και 12.897 δικαιώµατα µετοχών υπό προϋποθέσεις αντίστοιχα. Τα 
δικαιώµατα που ασκήθηκαν εντός του 2008 δεν δόθηκαν σε µετοχές αλλά η αντίστοιχη αξία 
τους € 74,8 χιλ. εισφέρθηκε στο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα του κ. Βιδάλη. Αντίστοιχα, τα 
δικαιώµατα  που ασκήθηκαν εντός του 2009 δεν θα δοθούν σε µετοχές αλλά θα εισφερθεί η 
αξία τους, ύψους € 66,7 χιλ., στο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα του κ. Βιδάλη στο τέλος Ιουλίου 
2009. Όσον αφορά στο πρόγραµµα του 2009 δεν έχει ληφθεί απόφαση από το ∆.Σ. της 
Εκδότριας σχετικά µε την χορήγηση δικαιωµάτων µετοχών υπό προϋποθέσεις. Ο κ. 
Κυριακόπουλος δεν έχει συµµετάσχει στα Προγράµµατα Μακροπρόθεσµων Κινήτρων.  
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, καµµία άλλη εταιρία του Οµίλου, πλην της Εκδότριας, δεν 
χορηγεί δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της («stock option rights») σε στελέχη του 
Οµίλου. 
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3.15.8 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. διακρίνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3016/2002 σε 
«εκτελεστικά»και σε «µη εκτελεστικά». 
 
Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας, εκτελεστικά µέλη είναι ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος και οι διευθυντές (managers) της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
δύναται να είναι εκτελεστικό µέλος.  
 
Εκτελεστικά µέλη του παρόντος ∆.Σ. της Εταιρίας είναι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Οδυσσέας 
Κυριακόπουλος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Ευθύµιος Βιδάλης. 
 
Τα µη εκτελεστικά µέλη αποτελούν την πλειοψηφία του ∆.Σ και είναι επιφορτισµένα µε την 
εποπτεία και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοίκησης της Εταιρίας. Επιλέγονται µεταξύ 
επαγγελµατικά καταξιωµένων ατόµων του επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου, τα οποία 
διαθέτουν εγχώρια και διεθνή εµπειρία, µε κριτήρια το µορφωτικό επίπεδο και το κοινωνικό 
κύρος τους.  
 
Τα µη εκτελεστικά µέλη τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του ν. 3016/2002 
αποτελούν τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση της Εταιρίας. 
 
Μη Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας είναι οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Επίτιµη 
Πρόεδρος, Εµµανουήλ Βούλγαρης, Αντιπρόεδρος, Ιάκωβος Γεωργάνας, Μέλος, Ιωάννης 
Καρκαλέµης, Μέλος, Φλώρα – Μαρία Κυριακοπούλου, Μέλος και Ιωάννης Οικονοµόπουλος, 
Μέλος. Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη ∆.Σ. είναι οι κ.κ. Μιχαήλ Καραµίχας, Στέλιος Αργυρός, 
Ραφαήλ Μωυσής, Νίκος Νανόπουλος, Καλυψώ – Μαρία Νοµικού, Ελένη Παπακωνσταντίνου 
και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. 
 
Η Εταιρία έχει συµµορφωθεί µε το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει Εσωτερικό 
Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος είναι σύµφωνος µε την κείµενη νοµοθεσία και εγκρίθηκε από 
το ∆.Σ. της Εταιρίας στην από 30.06.2009 συνεδρίασή του. 
 
Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, στην Εταιρία λειτουργεί ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών 
Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και Υπηρεσία 
Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων. Πιο αναλυτικά: 
 
∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου 
Η ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδια, µεταξύ άλλων για τη σύνταξη 
χρονοδιαγράµµατος διενέργειας ελέγχων, την υλοποίηση των ελέγχων, την αξιολόγηση της 
επάρκειας των συστηµάτων ελέγχου, την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
υφισταµένων διαδικασιών, την εφαρµογή και τήρηση του Κανονισµού Εσωτερικής λειτουργίας 
καθώς και τον έλεγχο του περιεχοµένου του, του καταστατικού της Εταιρίας και της εν γένει 
νοµοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των ανωνύµων εταιριών, τον έλεγχο της 
νοµιµότητας των αµοιβών και των πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της ∆ιοίκησης 
αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας, τον έλεγχο των σχέσεων 
και συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, την τριµηνιαία 
έγγραφη ενηµέρωση του ∆.Σ. της Εταιρίας για τον διενεργούµενο εσωτερικό έλεγχο. 
Υπεύθυνος της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κ. Ν. Παγιασλής. 
 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων  
O Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων υπάγεται στον 
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών Οµίλου. Η θέση Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων και 
Εξυπηρέτησης Μετόχων, έχει τις εξής βασικές αρµοδιότητες:  
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Σχετικά µε τις εταιρικές ανακοινώσεις: 
 
� Σύνταξη και έλεγχο των απαιτούµενων Ανακοινώσεων που αφορούν συναλλαγές 

υπόχρεων προσώπων & άλλες σηµαντικές δραστηριότητες της Εταιρίας σχετιζόµενες µε 
το Χ.Α.,  

� Παρακολούθηση όλων των Ανακοινώσεων που εµφανίζονται στον τύπο σχετικά µε την 
εταιρία & την πορεία της µετοχής στο Χ.Α.,  

� ∆ιασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων των µετόχων & δυνητικών επενδυτών σε κάθε 
αγορά στην ίδια πληροφόρηση (άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. απόφασης 5/204/2000 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και  

� Συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύµφωνα µε το θεσµικό 
πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 

 
Όσον αφορά την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., η Υπηρεσία είναι αρµόδια για τα εξής: 
 
� Τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών προς την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
� Την επικοινωνία της Εταιρίας µε τις αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χ.Α., στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και σε κάθε άλλο 
αρµόδιο φορέα του ενηµερωτικού δελτίου, των περιοδικών και ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλου ενηµερωτικού υλικού προβλεπόµενου από τη 
νοµοθεσία. 

 
Σχετικά µε την εξυπηρέτηση Μετόχων 
 
Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη συµµόρφωση της Εταιρίας  απέναντι στις απαιτήσεις της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις, όπως στο άρθρο 5 
της υπ’ αριθµόν 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µεριµνά για την 
άµεση, ισότιµη και ορθή ενηµέρωση των Μετόχων, σχετικά µε τα ακόλουθα :  
� ∆ιανοµή µερισµάτων, πράξεων εκδόσεων νέων µετοχών, διανοµής, εγγραφής, 

παραίτησης και µετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή 
µεταβολών στα αρχικά χρονικά περιθώρια. 

� Παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις 
αποφάσεις τους. 

� Ενηµέρωση σχετικά µε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων µετοχών και διάθεση τους ή 
τυχόν ακύρωση αυτών. 

� Μέριµνα για τη διαθεσιµότητα όλων των δηµοσιευµένων εταιρικών εκδόσεων 
(Ενηµερωτικό ∆ελτίο, περιοδικές και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, εκθέσεις 
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών) σε 
γραπτή ή σε ηλεκτρονική µορφή, για την ενηµέρωση των Μετόχων κατά την ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση.  Ειδικότερα, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων φροντίζει, 
ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να διανέµεται προς τους παρισταµένους 
µετόχους το ενηµερωτικό υλικό του άρθρου 8 της υπ’αρ. 5/204/2000 απόφασης της ΕΚ, 
καθώς και να αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόµενο όλες οι ανωτέρω αναφερόµενες 
δηµοσιευµένες εταιρικές εκδόσεις. 

 
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι αρµόδια για την τήρηση και 
ενηµέρωση του µετοχολογίου της Εταιρίας κατόπιν επικοινωνίας µε το Κεντρικό Αποθετήριο 
Αξιών. 
 
Υπεύθυνος αυτής της Υπηρεσίας είναι ο κ. Χάρης Κοτσόκολος. 
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3.16 Προσωπικό 
 
Η εξέλιξη του προσωπικού της S&B α) σε επίπεδο Οµίλου και β) σε επίπεδο µητρικής εταιρίας, 
ως αυτό είχε στις 31.12 των χρήσεων 2006, 2007 και 2008 και την 30.06.2009 παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

2006 2007 2008 30.06.2009

∆ ιο ικ ητικό προσωπικ ό 957 986 807 661

Τεχν ικό προσωπικ ό - προσωπικ ό παραγωγής 1.229 1.319 1.268 1.419

Σύνολ ο 2.186 2.305 2.075 2.080

2006 2007 2008 30.06.2009

∆ ιο ικ ητικό προσωπικ ό 305 312 291 246

Τεχν ικό προσωπικ ό - προσωπικ ό παραγωγής 394 431 410 437

Σύνολ ο 699 743 701 683

Εξέλ ιξη Προσωπικού Οµίλ ου S&B

Εξέλ ιξη Προσωπικού S&B

 
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί περιορισµένο αριθµό προσωρινών υπαλλήλων, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της δραστηριότητάς του. Ο µηνιαίος µέσος όρος των προσωρινών υπαλλήλων για το έτος 
2008 ανήλθε σε 112 υπαλλήλους. 
  
Η Εταιρία παρέχει οικειοθελώς Συνταξιοδοτικό, Ασφαλιστικό και Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα. Το 
µεν Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα καλύπτει όλους τους εργαζοµένους που συνδέονται µε 
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή µε παγία αντιµισθία ή µε σχέση εντολής 
(συµπεριλαµβανοµένου του κου Βιδάλη, παρά το γεγονός ότι η σύµβασης εργασίας του µε 
την Εταιρία είναι ορισµένου χρόνου), το δε Ασφαλιστικό και Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα 
καλύπτει όλους τους εργαζόµενους.  
 
Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα 
Πρόκειται για Πρόγραµµα Καθορισµένης Εισφοράς (Defined Contribution). Για κάθε 
εργαζόµενο δηµιουργείται ένας Ατοµικός Λογαριασµός ο οποίος διαµορφώνεται και 
τροφοδοτείται από: 
� εισφορές της Εταιρίας, 
� προαιρετικές προσωπικές εισφορές των εργαζοµένων, 
� αποδόσεις των εισφορών, 
� ανακατανοµές λόγω πρόωρων αποχωρήσεων. 
 
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή καταγγελίας της σύµβασης του εργαζοµένου, ο εργαζόµενος 
δικαιούται το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον Ατοµικό του Λογαριασµό. Σε 
περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης µε παραίτηση δικαιούται το σύνολο των τυχόν 
προσωπικών εισφορών του καθώς και ποσοστό των αποδόσεων και επί των εταιρικών 
εισφορών ανάλογα µε τα χρόνια συµµετοχής του στο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. Στην 
τελευταία περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στις εταιρικές εισφορές και δεν δικαιούται να 
εισπράξει ο εργαζόµενος διανέµεται στους υπόλοιπους εργαζόµενους που παραµένουν στο 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  
 
Σχετικά µε το Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα η Εταιρία έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
διαχείρισης κεφαλαίου µε την INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ 
Α.Ε. από το 1998.  
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Ασφαλιστικό και Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα 
Η Εταιρία έχει συνάψει το υπ’ αριθµ. 200263 ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε την 
«INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», οι όροι του οποίου 
δύναται να επανεξετάζονται ετησίως από τα συµβαλλόµενα µέρη, και το οποίο παρέχει την 
ακόλουθη ασφαλιστική κάλυψη:  
� Ασφάλεια Ζωής  
� Ασφάλεια Ατυχηµάτων και Απώλειας Εισοδήµατος λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος 
� Νοσοκοµειακή και Έξω-Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 
� Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
 
Η Εταιρία καλύπτει το συνολικό κόστος των ασφαλίστρων των ως άνω καλύψεων για κάθε 
εργαζόµενο που καλύπτεται από το οµαδικό ασφαλιστήριο. 
 
Οι καλύψεις ανέρχονται σε ποσοστό 80% των αναγνωρισµένων εξόδων. Οι εργαζόµενοι 
µπορούν να ασφαλίσουν τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας τους επιβαρυνόµενοι µε το 
αντίστοιχο κόστος. 
 
∆εν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock options) των εργαζοµένων της 
S&B, καθώς επίσης και καµία συµφωνία για συµµετοχή των εργαζοµένων στο κεφάλαιο της 
Εταιρίας, πλην όσων περιγράφονται στις ενότητες «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της 
Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε Στελέχη µέσω άσκησης δικαιωµάτων 
προαίρεσης» και «Προγράµµατα µακροπρόθεσµων κινήτρων ∆ιοικητικών Στελεχών» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.17 Μετοχική Σύνθεση 
 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 05.08.2009 είναι η ακόλουθη:  
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 05.08.2009 

Στοιχεία Μετόχου Πατρώνυµο 
Αριθµός 
Μετοχών 

Αριθµός 
∆ικαιωµάτων 

Ψήφου 
(βάσει του νόµου 

3556/2007) 

% επί του συνόλου 
των δικαιωµάτων 

ψήφου 
(βάσει του νόµου 

3556/2007) 

Αικατερίνη 
Κυριακοπούλου 

Γεώργιος 3.894.657 15.936.945(1) 51,295 

Οδυσσέας 
Κυριακόπουλος 

Παρασκευάς 6.993.114(2) 971.970(3) 3,128 

Φλώρα - Μαρία 
Κυριακοπούλου 

Παρασκευάς 7.474.740 1.453.596(3) 4,679 

SCR-SIBELCO N.V. - 0(4) 4.964.832 15,979 

Λοιποί Μέτοχοι ‹5%  - 12.487.339 (5) 7.522.507 24,212 

Ίδιες µετοχές (6) - 219.470  0 0 

Σύνολο (6)  31.069.320 31.069.320 100,00 

Πηγή: Εταιρία, βάσει των TR-1 γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί στην Εταιρία και επιστολών που έχουν 
αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 16.06.2009 των 
µετοχών της Εταιρίας και του Μετοχολογίου της 
 

(1) Η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, πέραν των δικαιωµάτων ψήφου  που αντιστοιχούν σε 3.894.657 µετοχές επί των 

οποίων η ίδια έχει πλήρη κυριότητα, ασκεί επίσης τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε 6.021.144 µετοχές 

ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και 6.021.144 µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας – 

Μαρίας Κυριακοπούλου σύµφωνα µε σύµβαση επικαρπίας, που έχει συνάψει, αντίστοιχα, µε τον κ. Οδυσσέα 

Κυριακόπουλο και την κα Φλώρα – Μαρία Κυριακοπούλου, όπου συµφωνείται ότι η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου 

θα δικαιούται να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου επί των ως άνω µετοχών ως επικαρπώτρια. 
(2) 283.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου έχουν ενεχυραστεί υπέρ της EFG Eurobank 

Ergasias Ανώνυµη Εταιρία. Σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση ενεχύρασης µετοχών, τα δικαιώµατα ψήφου 

ασκούνται από τον κο Οδυσσέα Κυριακόπουλο.    
(3) Τα

 
δικαιώµατα ψήφου για 6.021.144 µετοχές ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και 6.021.144 

µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας – Μαρίας Κυριακοπούλου ασκούνται από την κα Αικατερίνη 

Κυριακοπούλου, ως επικαρπώτρια, βάσει της ως άνω αναφερθείσας σύµβασης επικαρπίας.  
(4) Στο µετοχολόγιο της Εταιρίας εµφανίζονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος 1.820.030 µετοχών και β) η 

Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος 3.144.802 µετοχών.  Σύµφωνα µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2008 

υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα µε επιστολές που 

έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρίας την 16.06.2009, η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc κατέχουν τις εν λόγω 

µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου.  
(5) Στους «Λοιπούς µετόχους <5%» συµπεριλαµβάνονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος 1.820.030 µετοχών 

και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος 3.144.802 µετοχών.  Σύµφωνα µε την από 26 

Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και 

σύµφωνα µε επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 16.06.2009, η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co 

International plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει 

τα δικαιώµατα ψήφου. 
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(6) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα 

δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 

16 του κ.ν. 2190/20) 

 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία την 16.06.2009 κατείχε 219.470 ίδιες µετοχές 
στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος αγοράς ίδιων µετοχών που απεφάσισε η από 
14.05.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Εταιρία κατέχει 219.470 ίδιες µετοχές, και οι θυγατρικές της δεν 
κατέχουν µετοχές της Εταιρίας. 
 
Η κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου ως βασικός µέτοχος της S&B µε ποσοστό 51.295% ελέγχει 
άµεσα την Εταιρία. Ο έλεγχος αυτός ασκείται µε βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
και πάντοτε σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη επτά 
(7) ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στο ∆.Σ. της Εταιρίας διασφαλίζει ότι ο ως άνω 
έλεγχος δεν ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχει, γνωστή στην Εταιρία, 
συµφωνία της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει 
αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχό της.  
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3.18 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις 

Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα του 
Οµίλου  

 
Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα αφορούν τις 
οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008, προέρχονται δε 
από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την 
Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 
 
Ο οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 εγκρίθηκαν µε την από 16.06.2009 απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις των δύο 
προηγούµενων εξεταζόµενων χρήσεων, 2006 και 2007, έχουν εγκριθεί από τις σχετικές 
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας την 31.05.2007 και την 14.05.2008 αντίστοιχα. 
 
Όλες οι παρατιθέµενες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ελεγχθεί από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή (βλ. ενότητα «Νόµιµοι Ελεγκτές» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). 
 
Σηµειώνεται ότι, εντός της χρήσης 2008: 
α) η Εταιρία ολοκλήρωσε την εκχώρηση στους µετόχους της Εταιρίας µέρους του ποσοστού 
συµµετοχής της στη θυγατρική Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος 
Μοτοδυναµική), η οποία είχε αποφασισθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
11.01.2008 βάσει εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας τον ∆εκέµβριο του 
2007. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου από-αναγνωρίστηκαν από 
τον Ισολογισµό του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 καθώς κατά 
την ηµεροµηνία αυτή έπαψε η ∆ιοίκηση να κατέχει ουσιαστικά τον έλεγχο (control) του 
υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2007 και 2006 ταξινοµήθηκαν 
και αναταξινοµήθηκαν αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 σε διακριτές στήλες στην ενοποιηµένη 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων υπό τον τίτλο «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες», σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 5. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική την 31.12.2007, ηµεροµηνία κατά την οποία ενοποιήθηκαν για τελευταία 
φορά, παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 
χρήσεων 2007 και 2008, ως διακριτά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων στον 
Ισολογισµό. 

β) αποφάσισε και ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της εταιρίας «Ergotrak Εµπορική 
Μηχανηµάτων και Βιοµηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος 
Ergotrak). Η σχετική συµφωνία υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2008. Τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak από-αναγνωρίστηκαν από τον 
Ισολογισµό του Οµίλου κατά την 1η Ιουλίου 2008, ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία 
έπαψε να κατέχει τον έλεγχο (control) του Οµίλου Ergotrak. 

 
Τα παραπάνω γεγονότα αποτυπώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ως εξής: 
α) στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 αναδιατυπώθηκαν 
αναλόγως και για τις δύο προαναφερόµενες εταιρικές πράξεις, 

β) στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων που αφορούσαν στη 
χρήση 2006 αναδιατυπώθηκαν ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση του µέρους του 
ποσοστού συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, λόγω του ότι η εισήγηση του ∆.Σ. 
της Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε την εκχώρηση του 
ποσοστού συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, έλαβε χώρα τον ∆εκέµβριο του 
2007.  
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Εποµένως, στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των 
Συνεχιζόµενων ∆ραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την επί ίσοις όροις 
σύγκριση µεταξύ 2008 και 2007, δεδοµένου ότι ο Όµιλος µετά την ολοκλήρωση των 
προαναφερόµενων εταιρικών πράξεων, έχει επικεντρωθεί στη δραστηριότητα των 
βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των οικονοµικών χρήσεων 
2007 και 2008 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008.   
 
Αντίστοιχα, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται για την 
οικονοµική χρήση 2006 έχουν αντληθεί από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης 2007, διότι αυτές έχουν 
αναδιατυπωθεί ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση της Μοτοδυναµική, παρόλο 
που τα αποτελέσµατα από τις Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες για την εν λόγω 
χρήση περιλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα της Ergotrak. Σηµειώνεται ότι, όπως 
προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, η επίδραση των µεγεθών του υπο-οµίλου 
Ergotrak στα ενοποιηµένα µεγέθη είναι µικρή, και σε κάθε περίπτωση σηµαντικά 
µικρότερη του 25% για τη χρήση 2006. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, οι εξαγορές επιχειρήσεων και οι αποκτήσεις περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων (net assets) που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2007 και 2008 
δεν επέφεραν, τόσο µεµονωµένα η κάθε συναλλαγή όσο και θεωρούµενες από κοινού για 
κάθε έτος, µεταβολή µεγαλύτερη του 25% στα µεγέθη Συνολικού Ενεργητικού, Πωλήσεων ή 
Κερδών προ φόρων του Οµίλου για την αντίστοιχη χρήση, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος 
κατάρτισης ατύπων (pro forma) χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, εκτός των άλλων, τα µεγέθη του υπο-οµίλου 
Ergotrak, τα οποία περιλαµβάνονται στα συγκριτικά ενοποιηµένα µεγέθη ισολογισµού του 
Οµίλου της χρήσης 2006 που παρουσιάζεται για λόγους σύγκρισης στις δηµοσιευµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 
 
σε € χ ιλ .

Συν εχιζ όµεν ες  
δραστ ηριότ ητ ες

Υπο-όµιλ ος  
Μοτ οδυναµική

Υπο-όµιλ ος  
Ergotrak

Σύνολο  Οµίλ ου S&B

Συνολ ικ ό Εν εργητικ ό 449.805 40.302 15.657 505.764

Καθαρές Πωλήσεις 355.397 80.986 19.218 455.601

Κέρδη µετά από φόρους 18.910 3.730 898 23.538

Συν εχιζ όµεν ες  
δραστ ηριότ ητ ες

Υπο-όµιλ ος  
Μοτ οδυναµική

Υπο-όµιλ ος  
Ergotrak

Σύνολο  Οµίλ ου S&B

Συνολ ικ ό Εν εργητικ ό 88,9% 8,0% 3,1% 100,0%

Καθαρές Πωλήσεις 78,0% 17,8% 4,2% 100,0%

Κέρδη µετά από φόρους 80,3% 15,9% 3,8% 100,0%

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στοιχεία από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2008 και 2007 
 
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται αναλυτικά οι επιδράσεις του λογιστικού χειρισµού των 
προαναφερόµενων εταιρικών γεγονότων. 
 
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις των προαναφερόµενων 
εταιρικών πράξεων στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 
2007 και 2008, η αποτύπωση των οποίων έγινε σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5. 
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Επίδραση από

Οικονοµική κατ άστ αση Ισολ ογ ισµός
Αποτ ελ έσµατ α 

Χρήσης
Ισολογ ισµός

Αποτ ελ έσµατ α 
Χρήσης

Μηδέν

Περιλαµβάνεται το 
κ έρδος από την  

εκ χώρηση του υπο-
οµίλου Μοτοδυναµική

Μηδέν

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες (1.1 - 

30.06.2008) - 
Περιλ αµβάν εται ζηµία 
από την  πώληση του 
υπο-οµίλου Ergotrak

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες

∆ ιάσπαρτη σε κάθε 
γραµµή

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες

∆ ιάσπαρτη σε κάθε 
γραµµή

∆ ιάσπαρτη σε κάθε 
γραµµή

∆ ιάσπαρτη σε κάθε 
γραµµή

∆ ιακοπτόµεν ες  
δραστηριότητες

∆ ιάσπαρτη σε κάθε 
γραµµή

∆ ιάσπαρτη σε κάθε 
γραµµή

Υπο-όµιλ ος  Ergotrak

2008 δηµοσιευµένη

2007 συγκριτ ική

2007 δηµοσιευµένη

2006 συγκριτ ική

Υπο-όµιλ ος  Μοτ οδυναµική

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Ως «∆ιάσπαρτη σε κάθε γραµµή του ισολογισµού / των αποτελεσµάτων» εννοείται ότι τα 
κονδύλια της αντίστοιχης δραστηριότητας περιλαµβάνονται σε όλες τις γραµµές του 
ενοποιηµένου ισολογισµού (αντίστοιχα, των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων) και όχι στη 
διακριτή γραµµή «Στοιχεία ενεργητικού / παθητικού διακοπτόµενων δραστηριοτήτων» 
(αντίστοιχα, στη διακριτή στήλη «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες»). 
 
Ειδικότερα: 
 
Το ∆εκέµβριο 2007 το ∆.Σ. της Εταιρίας εισηγήθηκε προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 11ης Ιανουαρίου 2008, η οποία και ενέκρινε, την εκχώρηση (carve out) στους µετόχους 
της Εταιρίας µέρους του ποσοστού συµµετοχής της στη θυγατρική Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και 
των θυγατρικών της (υπο-όµιλος Μοτοδυναµική) που ανήκαν στον εµπορικό τοµέα 
δραστηριότητας. Η εκχώρηση πραγµατοποιήθηκε µε την δωρεάν διανοµή στους µετόχους της 
S&B 2.806.969 µετοχών της Μοτοδυναµικής (έναντι του συνολικού αριθµού µετοχών 
2.936.540 που κατείχε ο Όµιλος και που αντιστοιχούσε σε ποσοστό συµµετοχής 57,24%) 
στην αναλογία 1 µετοχή της Μοτοδυναµικής ανά 11 µετοχές της S&B, ενώ για κλάσµατα που 
προέκυψαν καταβλήθηκαν µετρητά. Ως εκ τούτου, το ποσοστό συµµετοχής που κατείχε ο 
Όµιλος στην Μοτοδυναµική στις 31.12.2008 ανερχόταν σε 2,55%. Η έγκριση από τις αρµόδιες 
αρχές ελήφθη εντός του µηνός Ιανουαρίου 2008 και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίστηκε καµία 
υποχρέωση προς τους µετόχους της Εταιρίας.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου από-αναγνωρίστηκαν από τον 
Ισολογισµό του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 καθώς κατά την 
ηµεροµηνία αυτή έπαψε η ∆ιοίκηση να κατέχει ουσιαστικά τον έλεγχο (control) του υπο-
οµίλου Μοτοδυναµική.  
 
Τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2007 και 2006 ταξινοµήθηκαν και αναταξινοµήθηκαν 
αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007 σε διακριτές στήλες στην ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων υπό τον 
τίτλο «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 5. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική την 31.12.2007, 
ηµεροµηνία κατά την οποία ενοποιήθηκαν για τελευταία φορά, παρουσιάστηκαν στις 
δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008, ως 
διακριτά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων στον Ισολογισµό. 
 
Ταυτόχρονα, τον Απρίλιο 2008 η Εταιρία υπέγραψε συµφωνία για την πώληση της κατά 100% 
θυγατρικής της εταιρίας «Ergotrak Εµπορική Μηχανηµάτων και Βιοµηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.» 
και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος Ergotrak) που επίσης ανήκε στον εµπορικό τοµέα 
δραστηριότητας. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές τον Ιούνιο 2008 και η 
πώληση ολοκληρώθηκε τυπικά τον Ιούλιο 2008.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak από-αναγνωρίστηκαν 
από τον Ισολογισµό του Οµίλου κατά την 1η Ιουλίου 2008, ηµεροµηνία κατά την οποία η 
Εταιρία έπαψε να κατέχει τον έλεγχο (control) του Οµίλου Ergotrak.  
 
Με βάση τα παραπάνω, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, τα 
αποτελέσµατα του υπο-οµίλου Ergotrak των χρήσεων 2008 και 2007 ταξινοµήθηκαν και 
αναταξινοµήθηκαν αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 5 σε 
διακριτές στήλες στην ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων υπό τον τίτλο 
«∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες» και αναλύονται ως εξής: 
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007

Πωλήσεις 12.012 25.440

Κόστος πωλήσεων (8.813) (18.931)

Μ ικτ ό κέρδος 3.199 6.509

Έ ξοδα δ ιο ίκησης (1.012) (1.830)

Έ ξοδα δ ιάθεσης (2.031) (3.957)

Λοιπά έσοδα ,  κ αθαρά 273 428

Λ ειτ ουργ ικά κέρδη 429 1.150

Χρηµατοοικονοµικ ά έξοδα,  κ αθαρά (217) (260)

Ζηµία από πώληση θυγατρικών (704) -

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων (492) 890

Φόρος εισοδήµατος (389) (310)

(Ζηµίες) / Κέρδη µετ ά από φόρους (881) 580

ΥΠΟ-ΟΜΙΛΟΣ ERGOTRAK

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007), οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του 2008 αφορούν την περίοδο 1.1 – 30.06.2008, περίοδο κατά 
την οποία ο υπο-όµιλος Ergotrak ενοποιήθηκε για τελευταία φορά, εκτός της προκύψασας 
ζηµίας από την πώληση που απεικονίστηκε στο δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 2008.  
 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αποτελεσµάτων των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων των χρήσεων 2006 και 2007 καθώς και 
οι αντίστοιχές συγκριτικές που περιλαµβάνονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008:  
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σε € χ ιλ . ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

1.1 - 31.12.2006 1.1 - 31.12.2006 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2007

Πωλήσεις 455.601 374.615 448.738 423.298

Κόστος πωλήσεων (340.378) (273.926) (332.634) (313.685)

Μ ικτ ό κέρδος 115.223 100.689 116.104 109.613

Έ ξοδα διο ίκ ησης (48.288) (44. 675) (49. 657) (46. 760)

Έ ξοδα διάθεσης (32.075) (24. 324) (29. 270) (25. 250)

Λ οιπά έσοδα 5.378 5.659 2.577 5.264

Λοιπά έξοδα - (2.474) - (3.029)

Λ ειτ ουργ ικά κ έρδη 40.238 34.875 39.754 39.838

Χρηµατοοικονοµικ ά έσοδα 832 781 2.997 2.934

Χρηµατοοικονοµικ ά έξοδα (9.113) (8.903) (12. 147) (13. 058)

Κέρδη /(ζηµίες) από πώληση /εκ χώρηση θυγατρικών - - - -

Α ναλογ ία στα κ έρδη συγγ ενών  εταιριών 2.247 2.247 1.686 1.686

Κέρδη προ  φόρων 34.204 29.000 32.290 31.400

Φόροι εισοδήµατος (10.666) (9.192) (9.336) (9.026)

Κέρδη µετ ά από φόρους 23.538 19.808 22.954 22.374

Κατ αν έµον τ αι :

Σε µετόχους της εταιρίας 22.096 19.505 23.085 22.505

Σε µετόχους της µειοψηφ ίας 1.442 303 (131) (131)

23.538 19.808 22.954 22.374

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2006, 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την 
Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Οι διαφορές µεταξύ των δηµοσιευµένων και των συγκριτικών καταστάσεων αποτελεσµάτων 
για τα έτη 2006 και 2007 για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, συνοψίζονται στα εξής: 
 
Χρήση 2006: η µόνη διαφορά µεταξύ δηµοσιευµένης και συγκριτικής κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 2006 είναι ότι η τελευταία δεν περιλαµβάνει την διακοπτόµενη 
δραστηριότητα του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. 
 
Χρήση 2007: οι διαφορές µεταξύ δηµοσιευµένης και συγκριτικής κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης 2007 είναι οι εξής:  
α) η συγκριτική κατάσταση δεν περιλαµβάνει την διακοπτόµενη δραστηριότητα του υπο-
οµίλου Ergotrak και του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική 
β) η συγκριτική κατάσταση περιλαµβάνει αναταξινοµήσεις κονδυλίων που αφορούν το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος και για 
αποζηµίωση του προσωπικού (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σηµείωση 43, παράγραφοι 
(vi) και (vii) των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008). 
 
Παρατηρήσεις:  
 
Στη δηµοσιευµένη οικονοµική χρήση 2006 δεν υπάρχουν αποτελέσµατα από µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες, καθότι ο υπο-όµιλος Μοτοδυναµική εκχωρήθηκε κατά το έτος 2007 ενώ ο 
υπο-όµιλος Ergotrak πωλήθηκε κατά το έτος 2008 µε συνέπεια να µην αποτελούν 
διακοπτόµενες δραστηριότητες κατά το έτος 2006.  
 
Στη συγκριτική οικονοµική χρήση 2006 που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2007, ο υπο-όµιλος Μοτοδυναµική εµφανίζεται: α) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
ως «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες» λόγω της απόφασης εκχώρησης (carve out) στους 
µετόχους της Εταιρίας µέρους του ποσοστού συµµετοχής της στη Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και β) 
στο ενοποιηµένο ισολογισµό της χρήσης 2006, όπου ο υπο-όµιλος Μοτοδυναµική έχει 
ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα µεγέθη του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική 
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παρουσιάζονται σε όλες τις γραµµές του ενοποιηµένου ισολογισµού, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του ∆ΠΧΠ 5. 
 
Στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2007, στη στήλη «∆ιακοπτόµενες 
δραστηριότητες» περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. 
Αντίστοιχα, ο υπο-όµιλος Μοτοδυναµική αποτυπώνεται ως διακοπτόµενη δραστηριότητα και 
στον Ισολογισµό.  
 
Στα συγκριτικά αποτελέσµατα της χρήσης 2007, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, στη στήλη «∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες» 
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική και του υπο-οµίλου 
Ergotrak, για τη χρήση 2007. Επίσης, σε επίπεδο Ισολογισµού, ο υπο-όµιλος Μοτοδυναµική 
αποτυπώνεται ως διακοπτόµενη δραστηριότητα, ενώ τα µεγέθη του υπο-οµίλου Ergotrak 
παρουσιάζονται σε όλες τις γραµµές του ενοποιηµένου Ισολογισµού, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 
 
Σηµειώνεται ότι τα µεγέθη ενεργητικού και υποχρεώσεων του υπο-οµίλου Ergotrak, τα οποία 
περιλαµβάνονται στα µεγέθη του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31.12.2007 και σε αυτά της 
30.06.2008,, δεν είναι ουσιώδη, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παρατίθενται 
παρακάτω, και τα οποία έχουν παρασχεθεί από την Εταιρία και είναι αυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς της σύνταξης των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2007 και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την 
περίοδο 1.1 -30.06.2008:  
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σε € χ ιλ . 30.06.2008 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο  εν εργ ητ ικό

Ενσώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 3.850 3.623

Ασώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 1 2

Αναβαλ λόµενοι φόροι εν εργητικού 164 159

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 228 306

Σύνολ ο µακροπρόθεσµου εν εργητ ικού 4.243 4.090

Βραχυπρόθεσµο εν εργητ ικό

Αποθέµατα 9.682 8.967

Εµπορικ ές  απαιτήσεις 8.531 8.408

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 387 549

∆ ιαθέσιµα 998 245

Σύνολ ο βραχυπρόθεσµου εν εργ ητ ικού 19.598 18.169

Σύνολ ο εν εργητ ικού 23.841 22.259

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Πρόβλεψη γ ια αποζηµίωση προσωπικ ού 295 266

Μακροπρόθεσµα δάνεια 324 389

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 395 408

Σύνολ ο µακροπρόθεσµων  υποχρεώσεων 1.014 1.063

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Εµπορικ ές  υποχρεώσεις 4.880 4.626

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8.740 7.120

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πλ ηρωτέες στην  
επόµενη χ ρήση

- 130

Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος 130 131

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 873 927

Σύνολ ο βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων 14.623 12.934

Σύνολ ο υποχρεώσεων 15.637 13.997
 

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για σκοπούς ενοποίησης. 
 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί των χρήσεων 2006 και 
2007 καθώς και οι αντίστοιχοι συγκριτικοί που περιλαµβάνονται στις δηµοσιευµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008:  
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σε € χ ιλ . ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν τ α περιουσιακά στ ο ιχε ία

Ενσώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 160.055 160.604 180.629 180.629

Επενδυτικ ά ακ ίν ητα 23.743 23.744 23.331 23.331

Υπεραξ ία 73.648 73.648 83.962 83.962

Λοιπά ασώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 15.724 15.724 23.560 23.560

Συµµετοχ ές  σε συγ γεν είς εταιρίες 11.306 11.306 8.696 8.722

Αναβαλλόµεν ες  φορολογ ικ ές απαιτήσεις 6.274 6.274 4.188 4.188

∆ ιαθέσιµα προς πώληση χ ρηµατοοικ /κ ά στοιχ εία - - - -

Λ οιπά µη κ υκ λοφ /ν τα περιουσιακά στοιχ εία 2.018 1.768 1.423 2.633

Σύνολο µη κυκλοφορούν τ ων περιουσιακών
στ ο ιχε ίων

292.768 293.068 325.789 327.025

Κυκλοφορούν τ α περιουσιακά στ οιχεία

Αποθέµατα 93.481 93.481 84.252 84.252

Εµπορικές  απαιτήσεις 69.697 69.397 77.913 77.347

Απαιτήσεις  από συνδεµένες  επιχ ειρήσεις - - - 1.032

Απαιτήσεις  από φόρους εισοδήµατος - - - 300

Λοιπές  απαιτήσεις 16.035 16.035 16.735 15.033

∆ ιαθέσιµα κ αι ταµειακά ισοδύναµα 33.783 33.783 15.310 15.310

Σύνολο 212.996 212.696 194.210 193.274

Περιουσιακά στοιχ εία δ ιακ οπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- - 46.513 46.513

Σύνολο  εν εργητ ικού 505.764 505.764 566.512 566.812

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2006, 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την 
Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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31.12.2006 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2007

Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε µετ όχους 
τ ης Ετ αιρείας

Μετοχ ικό κεφάλαιο 30.651 30.651 30.877 30.877

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 31.719 31.719 33.424 30.057

Ίδιες µετοχές - - - -

Αποθεµατικό δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς 
µετοχών

396 396 915 915

Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγων 80 80 - -

Λοιπά αποθεµατικά 89.980 89.980 87.040 87.040

Συναλ/κές διαφορές ενοποίησης (2.245) (2.245) (6.886) (6.886)

Αποτελέσµατα εις νέο 36.763 36.763 56.165 59.532

Σύνολο 187.344 187.344 201.535 201.535

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 9.082 9.082 8.695 8.695

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  196.426 196.426 210.230 210.230

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 15.929 15.929 16.242 16.242

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 13.205 13.205 14.614 14.614

Λοιπές προβλέψεις 1.605 1.605 2.853 3.508

Μακροπρόθεσµα δάνεια 150.678 150.678 172.864 172.864

Αναβαλλόµενες φορολογ ικές υποχρεώσεις 13.617 13.617 14.102 14.102

Κρατικές επιχορηγήσεις 2.257 2.257 2.562 2.562

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 933 933 885 885

Σύνολο 198.224 198.224 224.122 224.777

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 46.467 46.467 34.270 34.150

Υποχρεώσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις - - - 120

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 7.141 7.141 24.753 24.753

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 34.009 34.009 15.988 15.988

Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήµατος 3.144 3.144 3.613 3.913

Μερίσµατα πληρωτέα 53 53 60 60

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.300 20.300 23.480 22.825

Σύνολο 111.114 111.114 102.164 101.809

Υποχρεώσεις διακοπτόµενων δραστηριοτήτων - - 29.996 29.996

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 505.764 505.764 566.512 566.812

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2006, 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 2008 (οι οποίες 
συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την 
Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η συγκριτική οικονοµική κατάσταση του 2007 που περιλαµβάνεται στις δηµοσιευµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 παρουσιάζει ορισµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση 
µε τη δηµοσιευµένη του 2007, οι οποίες οφείλονται σε αναταξινοµήσεις κονδυλίων µεταξύ 
ενεργητικού και παθητικού που αφορούν κυρίως απαιτήσεις από / υποχρεώσεις προς 
συνδεµένες επιχειρήσεις, µακροπρόθεσµες δεσµευµένες καταθέσεις, προβλέψεις και 
απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος καθώς και αναταξινόµηση εντός της καθαρής θέσης 
µεταξύ της ∆ιαφοράς Υπέρ το Άρτιο και των αποτελεσµάτων εις νέο (βλ. σηµείωση 43, 
παράγραφοι (i) ως (v) και παράγραφο (χ) των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008).  
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3.18.1 Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες, πέραν της S&B, που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, κατά τις χρήσεις 
2006 – 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

Ετ αιρ ία Έδρα 30.06.09 2008 2007 2006

Ergotrak Bulga ria  Ltd (1 ) Βουλγαρία - x x x

S&B Industria l Minera ls AD Βουλ γαρία x x x x

Motodynamics Ltd. (6) Βουλγαρία - - x x

S&B Industria l Minera ls S.A .R .L. Γαλ λ ία x x x x

Denain Anzin Meta llurgie  S.A .S. Γαλ λ ία x x x x

A rise ize S.A . (7 ) Γαλ λ ία - - - x

S&B Industria l Minera ls GmbH Γερµαν ία x x x x

S&B Holding GmbH Γερµαν ία x x x x

Otav i Minen AG ( 8) Γερµαν ία - x x x

SLS Baustoffe GmbH (3 ) Γερµαν ία x x - -

A skana Ltd. Γ εωργ ία x x x x

S&B Βιοµηχαν ικά Ορυκτά Α .Ε. Ελ λάδα x x x x

Isocon A .E. Ελ λάδα x x x x

Ελλην ικ οί Βωξίται Ελ ικώνος - Γ .Λ .Μπάρλος 
Α .Β.Ε.Μ.Ε.

Ελ λάδα x x x x

Μοτοδυναµικ ή Α .Ε.Ε. (6 ) Ελ λάδα - - x x

Μοτοδίκ τυο Α .Ε. (6) Ελ λάδα - - x x

Μοτοδίκ τυο Βορείου Ελλ άδος Α .Ε. (6) Ελ λάδα - - x x

Μοτοδυναµικ ή Πρακτορεύσεις  Ασφαλ ειών  Α .Ε. (6 ) Ελ λάδα - - x x

Ergotrak Εµπορική Μηχανηµάτων  κ αι Βιοµ/κών  
Ειδών  Α .Ε.Ε.  (1)

Ελλάδα - x x x

Παρνασσός Α .Ε.  Πρακτορεύσεις  Ασφαλειών  (2 ) Ελ λάδα - x x x

S&B Industria l Minera ls Spa in S.L.u. Ισπαν ία x x x x

Sarda  Pe rlite  S. r. l. Ιταλ ία x x x x

Sibimin O verseas Ltd. Κύπρος x x x x

A sian Mine ra ls Ltd. Κύπρος x x x x

Motodynamics S. r. l. (6) Ρουµαν ία - - x x

Ergotrak - Rom S. r. l.  ( 1) Ρουµαν ία - x x x

Ergotrak Yu Ltd.  (1) Σερβία - x x x

S&B Industria l Minera ls North America Inc. ΗΠΑ x x x x

Sto llberg Inc. ΗΠΑ x x x x

S&B Industria l Minera ls Inc. (4 ) ΗΠΑ - - x -

Sto llberg do Brazil Ltda Βραζιλ ία x x x x

S&B Industria l Minera ls Kf t Ουγ γαρία x x x x

S&B Industria l Minera ls SP Z.O .O . Πολων ία x x x x

S&B Industria l Minera ls (Henan) C o.  Ltd. Κίν α x x x x

S&B J ilin Wolla stonite C o Ltd. Κίν α x x x x

S&B Industria l Minera ls (Tianjin) C o.  Ltd. Κίν α x x x x

Panshi Huanyu Wolla stonite C o.  Ltd. Κίν α x x x -

S&B Endustriye l Mine ra lle r A .Ş. Τουρκ ία x x x x

Paba lk Maden A .Ş. Τουρκ ία x x x x

Sto llberg India Pv t.  Ltd. Ινδ ία x x x x

Naimex  S.A .R .L. Μαρόκο x x x x

S&B Industria l Minera ls Morocco S.A .R .L.  (5 ) Μαρόκο x x - -

Ετ αιρ ίες  ενοπο ιούµεν ες  µε τ η µέθοδο  τ ης  ολ ικής  εν οπο ίησης

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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(3 ) Ο  Όµιλ ος τον  Σεπτέµβριο του 2008 εξαγόρασε πρόσθετο ποσοστό συµµετοχής 25,2%  στην ,  µέχ ρι πρότινος,  συγγεν ή εταιρία SLS 
Baustof fe  GmbH µε συν έπεια ν α έχ ει αποκ τήσει τον  έλεγ χο της εν  λόγω  εταιρίας.  
(4 ) Η κ ατά 100%  θυγατρική εταιρία S&B Industria l Minera ls Inc.  απορροφήθηκε από την  µητρικ ή της εταιρ ία S&B Industria l Minera ls 
North America Inc.  κ ατά τον  Ιαν ουάριο 2008.
(5 ) Ο  Όµιλ ος,  εν τός του πρώτου τριµήνου του 2008,  ίδρυσε ν έα εταιρία υπό την  επωνυµία S&B Industria l Minera ls Morocco S.A .R .L.  
που εδρεύει στην  πόλη Nador του Μαρόκου.

(6 ) Ο ι εταιρίες που ανήκουν  στον  υπο-όµιλο Μοτοδυναµική δεν  εν οποιούνται από την  1η Ιαν ουαρίου 2008 λόγω  της εκ χώρησής τους.

(8 ) Η εταιρ ία O tav i Minen AG απορροφήθηκε από την  εταιρία S&B Industria l Minera ls GmbH εντός του 2009.

(1 ) Ο ι εταιρίες του υπο-οµίλου Ergotrak δεν  εν οποιούνται από την  1η Ιουλ ίου 2008 λόγω της πώλησης τους.

(2 ) Η εταιρ ία Παρνασσός Α .Ε.  Πρακτορεύσεις  Ασφαλειών  απορροφήθηκ ε από την  S&B Βιοµηχαν ικά Ορυκτά Α .Ε.  µε ισολ ογ ισµό 
µετασχηµατισµού 30 Ιουν ίου 2008.  

(7 )  Η εταιρία συµµετοχών  A rise ize S.A .  µε έδρα τη Γαλλ ία,  κατά 100%  θυγατρικ ή της Μητρικής Εταιρίας και κ άτοχος,  ω ς µοναδικού της 
περιουσιακού στοιχ είου,  ποσοστού 63,81%  της εταιρ ίας Ελλην ικ οί Βωξίται Ελ ικώνος - Γ .Λ .  Μπάρλος ΑΒΕΜΕ, την  6 Ιουν ίου 2007 
λύθηκε κ αι εκ καθαρίστηκ ε αφού προηγουµένως είχ ε µεταβιβάσει το ποσοστό που κατείχ ε στην  εταιρ ία Ελ λην ικο ί Βωξίται Ελ ικώνος - 
Γ .Λ .  Μπάρλος ΑΒΕΜΕ στην  Μητρικ ή Εταιρία η οποία σηµειωτέον  κατείχ ε το υπόλοιπο 36,19%  της ανωτέρω εταιρίας.  Έ τσι σήµερα η 
Μητρική Εταιρία κ ατέχ ει απ’ ευθείας το 100%  της εταιρίας Ελλ ην ικ οί Βωξίται Ελ ικώνος - Γ .Λ .  Μπάρλος και από την  πράξη αυτή ουδεµία 
µεταβολή επήλθε σε επίπεδο Οµίλου.

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες, πέραν της S&B, που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, κατά τις χρήσεις 
2006 – 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

Ετ αιρ ία Έδρα 30.6.2009 2008 2007 2006

Lav iosa  Chimica  Mine ra ria  S.p.A . Ιταλ ία x x x x

Lav iosa  Sanay i Ve Tica ret A .S. Τουρκ ία x x - -

Lav iosa  Promasa  S.A . Ισπαν ία x x x x

Bentec S.p.A . Ιταλ ία x x x x

Xinyang-A thenian Mining Co Ltd.  (XAMCO ) Κίνα x x x x

SLS Baustoffe GmbH (1 ) Γερµαν ία - x x x

Env itec F iltrat ion Technic GmbH (2 ) Γερµαν ία - x x -

Πρωτοβουλ ία Μήλου Α .Ε. Ελλάδα x x - -

Dolphin C I & S&B Holdings Ltd Κύπρος x x x -

Cape Trahilas One  Ltd Κύπρος x x x -

Cape Trahilas One  Α .Ε. Ελ λάδα x x x -

Milos Island Resort Ltd
Βρεταν ικ ές 

Π.Ν.
x - - -

Cape Trahilas Two Ltd Κύπρος x x x -

Cape Trahilas Two Α .Ε. Ελ λάδα x x x -

Sto llberg & Samil C o.  Ltd. (3 ) Κορέα - - - x

Q ing Dao Sto llberg & Samil C o.  Ltd. (3 ) Κίν α - - - x

Ετ αιρ ίες  ενοπο ιούµεν ες  µε τ η µέθοδο  τ ης  καθαρής  θέσης

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

(3 ) Aπό την  1 Ιανουαρίου 2007,  λ όγω αλλαγής του τρόπου λήψης αποφάσεων ,  οι εταιρίες Stollberg & Samil Co.Ltd και Q ing Dao 
Stollberg & Samil Co.  Ltd.  ενοποιούν ται µε την  µέθοδο της αναλογ ικ ής ενοποίησης,  ενώ έως 31 ∆εκ εµβρίου 2006 ενοποιούν ταν  µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης.

(1 ) Σηµειών εται ότι η εταιρία SLS Baustof fe  GmbH µέχρι 30.09.2008 ενοποιούταν  µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης,  ενώ ενοποιείται µε 
τη µέθοδο της ολ ικ ής ενοποίησης από 1.10.2008.  
(2 ) Η συγγ ενής εταιρία Env itec F iltrat ion Technik GmbH δεν  ενοποιείται από την  1η Αυγούστου 2008 λόγω του ότι η επενδύτρια εταιρία 
της Cebo F luid Treatment B.V. ,  µέσω της οποίας ο Όµιλος S&B συµµετείχ ε στην  Env itec,  πωλήθηκε τον  Ιούλ ιο 2008.  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες, πέραν της S&B, που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, κατά τις 
χρήσεις 2006 – 2008 και την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

Ετ αιρία Έδρα 30.6.2009 2006 2007 2008

Orykton GmbH Γερµαν ία x x x x

Harmin (Liaoning) Mining Co.  Ltd.  ( 1) Κίν α - x x x

Cebo Inte rnat iona l BV Ολλανδία x x x -

Cebo Holland BV Ολλανδία x x x -

Cebo Marine BV Ολλανδία x x x -

Cebo UK Ltd Μεγ .  Βρεταν ία x x x -

Cebo F luid Trea tment BV (2 ) Ολλανδία - x x -

Sto llberg & Samil C o.  Ltd. Κορέα x x x -

Q ing Dao Sto llberg & Samil C o.  Ltd. Κίν α x x x -

Ya Tai Scoria  C o.  Ltd.  (3 ) Κίν α - x x -

Ετ αιρίες  εν οπο ιούµεν ες  µε τ η µέθοδο  τ ης  αναλογ ικής  ενοπο ίησης

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

(3 ) Η εταιρία Ya Tai Scoria Co.  Ltd.  συγχωνεύτηκ ε τον  Απρίλ ιο του 2008 µε την  Q ing Dao Stollberg & Samil Co.  Ltd.  

(1 ) Η εταιρεία Harmin (Liaoning) Mining Co Ltd. ,  που ανήκ ε στην  εταιρία Ory kton GmbH (ποσοστό συµµετοχής 59,06% ),  δεν  ενοποιείται 
από την  28η Μαΐου 2008.

(2 ) Η  εταιρία Cebo F luid Treatment B.V.  δεν  ενοποιείται από την  1η Αυγούστου 2008 λόγω του ότι πωλήθηκε τον  Ιούλ ιο 2008. 
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Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας στις ενοποιούµενες εταιρίες την 30.06.2009 και την 
31.12.2008, έχουν ως εξής: 
 

Ετ αιρ ία Έδρα
Αντ ικείµενο 

δραστ ηριότ ητ ας

Ποσοστ ό 

συµµετ οχής  &  

δ ικαιωµάτ ων  ψήφου 
30.06.09

Ποσοστ ό 

συµµετ οχής  &  

δ ικαιωµάτ ων  ψήφου 
31.12.2008

S&B Industria l Minera ls AD Βουλγαρία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 99,73% 99,73%

S&B Industria l Minera ls S.A .R .L. Γαλ λ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Denain Anzin Meta llurgie  S.A .S. Γαλ λ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls GmbH Γερµαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Holding GmbH Γερµαν ία Εταιρία Συµµετοχών 100,00% 100,00%

Otav i Minen AG (1) Γερµαν ία Εταιρία Συµµετοχών - 100,00%

SLS Baustof fe  GmbH Γερµαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 75,00% 75,00%

Askana Ltd. Γεωργ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 97,70% 97,70%

Isocon A .E. Ελλάδα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 60,00% 60,00%

Ελλην ικοί Βωξίται Ελ ικώνος - Γ .Λ .Μπάρλος 
Α .Β.Ε.Μ.Ε.

Ελλάδα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls Spa in S.L.u. Ισπαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Sarda Perlite  S. r. l. Ιταλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 61,00% 61,00%

Sibimin O verseas Ltd. Κύπρος Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 99,99% 99,99%

Asian Minera ls Ltd. Κύπρος Εταιρία Συµµετοχών 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls Kf t Ουγ γαρία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls SP Z.O .O . Πολων ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls North America Inc. ΗΠΑ Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Stollberg Inc. ΗΠΑ Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Stollberg do Brazil Ltda Βραζιλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls (Henan) C o.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B J ilin Wollastonite  Co Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Industria l Minera ls (Tianjin) C o.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Panshi Huanyu Wollastonite  Co.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Endustriy e l Minera ller A .Ş. Τουρκ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 99,72% 99,71%

Pabalk Maden A .Ş. Τουρκ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 98,73% 98,73%

Stollberg India  Pv t.  Ltd. Ινδία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Naimex  S.A .R .L. Μαρόκ ο Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

S&B Ind.  Min.  Morocco S.A .R .L. Μαρόκ ο Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 100,00% 100,00%

Orykton GmbH Γερµαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Cebo Internat iona l BV Ολλ ανδία Εταιρία Συµµετοχών 50,00% 50,00%

Cebo Ho lland BV Ολλ ανδία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Cebo Marine BV Ολλ ανδία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Cebo UK Ltd Μεγ .  Βρεταν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Stollberg & Samil C o.  Ltd. Κορέα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 50,00% 50,00%

Qing Dao Stollberg & Samil Co.  Ltd. Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 48,32% 48,32%

Lav iosa  Chimica Mineraria  S.p.A . Ιταλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 35,00% 35,00%

Lav iosa  Sanay i Ve Ticaret Ltd. Τουρκ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 35,00% 35,00%

Lav iosa  Promasa S.A . Ισπαν ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 29,52% 29,52%

Bentec S.p.A . (2 ) Ιταλ ία Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 35,00% 49,95%

Xinyang - A thenian Mining Co Ltd.  (XAMCO) Κίνα Βιοµηχαν ικά Ορυκτά 25,00% 25,00%

Πρωτοβουλ ία Μήλου Α .Ε. Ελλάδα Λο ιπές δραστηριότητες 43,07% 43,07%

Dolphin C I & S&B Holdings Ltd Κύπρος ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 25,00% 25,00%

Cape Trahilas One  Ltd Κύπρος ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 25,00% 25,00%

Cape Trahilas One  Α .Ε. Ελλάδα ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 25,00% 25,00%

Milos Island Resort Ltd
Βρεταν ικ ές 

Π.Ν.
∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 16,67% 25,00%

Cape Trahilas Two Ltd Κύπρος ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 16,67% 25,00%

Cape Trahilas Two Α .Ε. Ελλάδα ∆ ιαχ είριση Ακ ινήτων 16,67% 25,00%

1.Η εταιρία O tav i Minen AG απορροφήθηκε από την  εταιρία S&B Industria l Minera ls GmbH εν τός του 2009.

2.  Την  1 Ιουν ίου 2009 η Εταιρία κ ατέληξε σε οριστικ ή συµφων ία µε την  συγγενή εταιρία Lav iosa Chimica Mineraria  S.p.A .  γ ια την  
πώληση του ποσοστού συµµετοχής της (το οποίο αν ερχόταν  σε 23% ) στην  Bentec S.p.A .  έναν τι τιµήµατος € 1.100 χ ιλ .  Η συναλλαγή 
ολοκληρώθηκε στις  26 Ιουν ίου 2009 µε συνέπεια η Εταιρία να µην  κατέχ ει πλ έον  ποσοστό συµµετοχής στην  Bentec S.p.A .  ενώ  ο 
Όµιλος κατέχ ει έµµεσο ποσοστό 35%  µέσω  της Lav iosa C himica Mineraria  S.p.A . .  Ω ς εκ  τούτου,  ο Όµιλος απώλεσε ποσοστό 14,95%  
εντός του 2009.  
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.18.2 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων Χρήσεων 2006 – 2008 
 
3.18.2.1 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων 2006 - 

2008 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλου για 
τις χρήσεις 2006 - 2008: 
 

σε € χ ιλ .
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Πωλήσεις 456.393 12.012 468.405 423.298 112.107 535.405 374.615 80.986 455.601

Κόστος πωλήσεων (353.001) (8. 813) (361.814) (313.685) (89.541) (403.226) (273.926) (66.452) (340.378)

Μικτ ό  κέρδος 103.392 3.199 106.591 109.613 22.566 132.179 100.689 14.534 115.223

Έ ξοδα διο ίκ ησης (45.763) (1. 012) (46.775) (46.760) (5.640) (52.400) (44.675) (3.613) (48.288)

Έ ξοδα διάθεσης (24.930) (2. 031) (26.961) (25.250) (12.028) (37.278) (24.324) (7.751) (32.075)

Λοιπά έσοδα 5.744 275 6.019 5.264 2.124 7.388 5.659 2.207 7.866

Λοιπά έξοδα (565) (2) (567) (3.029) (137) (3. 166) (2.474) (14) (2.488)

Λειτ ουργ ικά κ έρδη 37.878 429 38.307 39.838 6.885 46.723 34.875 5.363 40.238

Χρηµατοοικ ονοµικά έσοδα 410 32 442 2.934 91 3.025 781 51 832

Χρηµατοοικ ονοµικά έξοδα (19.775) (249) (20.024) (13.058) (925) (13.983) (8.903) (210) (9.113)

Κέρδη /(ζηµίες) από πώληση 
/εκ χώρηση θυγατρικών (253) 4.653 4.400 - - - 2. 247 - 2.247

Αναλογ ία στα κ έρδη συγγ ενών  
εταιριών 1.586 - 1. 586 1.686 - 1.686 - - -

Κέρδη προ  φόρων 19.846 4.865 24.711 31.400 6.051 37.451 29.000 5.204 34.204

Φόροι ε ισοδήµατος (5.588) (3. 486) (9.074) (9.026) (1.749) (10.775) (9.192) (1.474) (10.666)

Κέρδη µετ ά από  φόρους 14.258 1.379 15.637 22.374 4.302 26.676 19.808 3.730 23.538

Κατ αν έµοντ αι :

Σε µετόχους της Εταιρίας 13.988 1.379 15.367 22.505 3.163 25.668 19.505 2.591 22.096

Σε µετόχους της µειοψηφ ίας 270 - 270 (131) 1.139 1.008 303 1.139 1.442

14.258 1.379 15.637 22.374 4.302 26.676 19.808 3.730 23.538

Κέρδη ανά µετ οχή 

Βασικά 0,4524 0,0446 0,4970 0,7329 0,1030 0,8359 0,6406 0,0851 0,7257

Αποµειωµένα 0,4499 0,0443 0,4942 0,7278 0,1023 0,8301 0,6385 0,0848 0,7233

Μέσος  στ αθµισµέν ος  
αριθµός  µετ οχών

Βασικός

Αποµειωµένος

2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ

Για τ η χρήση που έλ ηξε 31 
∆εκεµβρίου,

Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31 
∆ εκεµβρίου,

Για  τ η χρήση που έληξε 31 
∆ εκεµβρίου,

2006

30.917.917

31.094.763

30.705.062 30.447.476

30.921.613 30.547.924

2008

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 17,5% κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 και κάµψη της τάξης του 12,5% κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών εντός της χρήσης 
2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006, αποδίδεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε 
συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη 
προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης, η αναλογική ενοποίηση των 
µεγεθών της Cebo από 01.05.2007 συνεισέφερε περίπου € 18 εκατ. Αντίστοιχα, από την 
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αναλογική ενοποίηση για πρώτη φορά εντός του 2007 των κοινοπραξιών συλλιπασµάτων 
χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και την Κορέα, οι πωλήσεις του Οµίλου ενισχύθηκαν µε € 11 
εκατ. περίπου. 
 
Αναφορικά µε τη χρήση 2008, η µείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εκχώρησης του 
υπό-οµίλου Μοτοδυναµική του οποίου οι πωλήσεις κατά το 2007 ανήλθαν σε € 86.667 χιλ. 
ενώ κατά το 2008 δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση λόγω της εκχώρησης του. Επίσης η 
µείωση οφείλεται στο γεγονός ότι οι πωλήσεις του υπό-οµίλου Ergotrak κατά την χρήση 2008 
αφορούν µόνο το πρώτο εξάµηνο, καθώς τον Ιούλιο του 2008 έλαβε χώρα η πώληση του, 
ενώ κατά το 2007 περιλαµβάνονται σε δωδεκάµηνη βάση. 
 
Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε κάµψη της τάξης του 19,4%, 
διαµορφούµενο σε € 106.591 χιλ. στη χρήση 2008, έναντι € 132.179 χιλ. στη χρήση 2007. Η 
µείωση κατά € 19.367 χιλ. οφείλεται στις διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπλέον, στη µείωση 
συνέβαλαν κατά € 4 εκατ. περίπου, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των υπερπόντιων 
ναύλων, καθώς και η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του Ευρώ.  
 
Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 14,7%, 
διαµορφούµενο σε € 132.179 χιλ. στη χρήση 2007, έναντι € 115.223 χιλ. στη χρήση 2006. Η 
αύξηση κατά € 16.956 χιλ. οφείλεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε 
συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη 
προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης στην βελτίωση του µικτού 
περιθωρίου συνεισέφερε η αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo από 01.05.2007 µε € 
4 εκατ. περίπου και της Stollberg στην Κίνα και την Κορέα µε € 2 εκατ. περίπου. 
 
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν κατά το 2008 σε € 38.307 χιλ., 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 18,0% σε σχέση µε το 2007, κυριότερα ως συνέπεια 
της µείωσης του µικτού περιθωρίου, αλλά και των γεγονότων της εκχώρησης του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική και της πώλησης του υπο-οµίλου Ergotrak που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 24.711 χιλ. το 2008, έναντι € 
37.451 χιλ. το 2007 και € 34.204 χιλ. το 2006. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 
2008 παρουσίασαν µείωση 34,0% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία οφείλεται 
κυρίως στην συµπίεση του µικτού περιθωρίου και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων, η οποία αντισταθµίζεται από το κέρδος από την εκχώρηση του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική € 5.357 χιλ., το οποίο περιλαµβάνεται στις διακοπτόµενες δραστηριότητες. 
Σηµειώνεται ότι κατά την ίδια χρήση αναγνωρίστηκε ζηµία από την πώληση του υπο-οµίλου 
Ergotrak € 704 χιλ. η οποία περιλαµβάνεται στις διακοπτόµενες δραστηριότητες. Εποµένως, 
από την εκχώρηση / πώληση των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στις εµπορικές 
δραστηριότητες προέκυψε καθαρό κέρδος προ φόρων € 4.653 χιλ. Η αύξηση των κερδών προ 
φόρων του Οµίλου κατά 9,5% εντός της χρήσης 2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 οφείλεται 
κυρίως, στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου, η οποία όµως αντισταθµίστηκε εν µέρει από 
την αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, καθώς και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
 
Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε € 15.637 χιλ. το 2008, έναντι € 
26.676 χιλ. το 2007 και € 23.538 χιλ. το 2006 ακολουθώντας τις τάσεις των κερδών προ 
φόρων. 
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3.18.2.2 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες βάσει των κονδυλίων 
των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για τις χρήσεις 2006 – 2008 και του καθαρού δανεισµού 
στις 31.12 κάθε χρήσης. 
 

Χρήση 2008 2007 2006

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων ) (% )

Αποδοτικ ότητα Μ.Ο .  Ιδίων  Κεφαλαίων  (προ φόρων) 12,23 18,42 18,02

Αποδοτικ ότητα Μ.Ο .  Συνολ ικών  Απασχολουµένων  Κεφαλαίων 4,59 6,98 6,73

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)

Κυκλοφορία Απαιτήσεων  από Πελάτες 41,7 52,7 55,6

Κυκλοφορία Υποχρεώσεων  προς Προµηθευτές 23,7 30,9 49,8

Κυκλοφορία Αποθεµάτων 93,0 76,3 100,2

∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

Ξένα / Ί δια Κεφάλαια 1,6 1,7 1,6

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  (:1)

Ά µεση Ρευστότητα 0,6 1,1 1,1

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  (% )

Καθαρός δαν εισµός / EBITDA 3,08 2,81 2,39

EBITDA  / Καθαροί Τόκ οι 5,26 6,09 9,32

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 
Η αποδοτικότητα τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των συνολικών απασχολούµενων 
κεφαλαίων µειώθηκε το 2008 ως αποτέλεσµα της πτώσης των κερδών προ φόρων της χρήσης 
2008 κατά 34,0% σε σχέση µε την χρήση του 2007 όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω 
 
Η κυκλοφορία των απαιτήσεων µειώθηκε ενώ ταυτόχρονα µειώθηκε η κυκλοφορία των 
υποχρεώσεων προς προµηθευτές και αυξήθηκε η κυκλοφορία των αποθεµάτων.  Η εικόνα 
αυτή διαµορφώνεται από τις επικρατούσες συνθήκες την εκάστοτε χρονική περίοδο.  Ειδικά 
για το 2008, η εικόνα διαµορφώθηκε από την επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας ως 
αποτέλεσµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.   
 
Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας µειώθηκε από 1,1 το 2006 και το 2007 σε 0,6 το 2008 σαν 
αποτέλεσµα ίδιων παραγόντων που µόλις αναφέρθηκαν. 
 
Ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφαλαία παρέµεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 
– 2008  καθώς η αύξηση των τραπεζικών υποχρεώσεων το 2007 συνοδεύτηκε από αντίστοιχη 
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των κερδών για την αντίστοιχη περίοδο.  Το 2008 η 
µείωση των υποχρεώσεων προς τρίτους συνοδεύτηκε µε µείωση των ιδίων κεφαλαίων κυρίως 
λόγω της εκχώρησης της Μοτοδυναµικής.   
 
Οι δείκτες χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 – 2008 
αυξήθηκαν.  Για το 2007 έγινε λόγω της µεγαλύτερης αύξησης του καθαρού δανεισµού από 
την αύξηση που σηµειώθηκε στο EBITDA.  Αντιθέτως για το 2008, ο ρυθµός µείωσης του 
EBITDA υπήρξε µεγαλύτερος από την ρυθµό µείωσης του καθαρού δανεισµού. 
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∆ΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (προ  φόρων ) (% )

Μέσου Όρου Ιδίων  Κεφαλαίων

Μέσου 'Ορου Συνολ ικών  Απασχολουµένων  Κεφαλαίων

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (ηµέρες )

Κυκλοφορία Απαιτήσεων  από Πελάτες

Κυκ λοφορία Υποχρεώσεων  προς Προµηθευτές

Κυκ λοφορία Αποθεµάτων

∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  (:1)

Ξένα / Ί δ ια Κεφάλαια

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Ά µεση Ρευστότητα

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)

Καθαρός δανεισµός / EBITDA

EBITDA  / Καθαροί Τόκοι

(Κυκλοφορούν τα Περιουσιακά Στοιχ εία –Αποθέµατα ) / Βραχυπρόθεσµες  
Υποχρεώσεις

Καθαρός δαν εισµός / EBITDA

EBITDA  / (Χρεωστικ ο ί τόκ οι – Πιστωτικο ί τόκοι) 

[(Εµπορικ ές απαιτήσεις) / Κύκλος Εργασιών  Τρέχουσας Χρήσης] Χ 365

[(Εµπορικ ές υποχρεώσεις) / Κόστος Πωλήσεων  Τρέχ ουσας Χρήσης] Χ 365

(Αποθέµατα Τρέχ ουσας Χρήσης / Κόστος Πωλήσεων  Τρέχουσας Χρήσης) Χ 365  

(Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) / Σύνολο 
Ιδίων  Κεφαλαίων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

[Κέρδη προ Φόρων  Τρέχουσας Χρήσης/( (Ί δια Κεφάλαια τρέχ ουσας χρήσης +  
Ί δια Κεφάλαια προηγούµενης χρήσης) / 2)] Χ 100

[(Κέρδη προ Φόρων  Τρέχ ουσας Χρήσης) / ((Σύνολο Εν εργητικού 
Προηγούµενης Χρήσης +  Σύνολο Εν εργητικ ού τρέχ ουσας χρήσης)/2)] Χ 100
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3.18.2.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων 2006 – 

2008 συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων του 
Οµίλου για τις χρήσεις 2006 – 2008. Σηµειώνεται ότι τα ενοποιηµένα µεγέθη 
αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα αφορούν τις 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου, οι οποίες όµως για τη χρήση 2006 
περιλαµβάνουν και τα µεγέθη του υπο-οµίλου Ergotrak. 
 

σε € χ ιλ . 2008 2007 2006

Πωλήσεις 456.393 423.298 374.615

Κόστος  πωλήσεων (353.001) (313.685) (273.926)

Μ ικτ ό  κέρδος 103.392 109.613 100.689

Έ ξοδα διο ίκ ησης (45.763) (46.760) (44.675)

Έ ξοδα διάθεσης (24.930) (25.250) (24.324)

Λο ιπά έσοδα 5.744 5.264 5.659

Λο ιπά έξοδα (565) (3.029) (2.474)

Λ ε ιτ ουργ ικά κέρδη 37.878 39.838 34.875

Χρηµατοο ικονοµικά έσοδα 410 2.934 781

Χρηµατοο ικονοµικά έξοδα (19.775) (13.058) (8.903)

Κέρδη /(ζηµίες) από πώληση 
/εκ χώρηση θυγ ατρικών

(253) - -

Α ν αλ ογ ία στα κ έρδη συγ γ ενών  
εταιρειώ ν

1.586 1.686 2.247

Κέρδη προ  φόρων 19.846 31.400 29.000

Φόροι ε ισοδήµατος (5.588) (9.026) (9.192)

Κέρδη µετ ά από  φόρους 14.258 22.374 19.808

Κατ αν έµον τ αι :

Σε µετόχους  της Εταιρ ίας 13.988 22.505 19.505

Σε µετόχους  της µειοψηφ ίας 270 (131) 303

14.258 22.374 19.808

Κέρδη αν ά µετ οχή 

Βασικ ά 0,4524 0,7329 0,6406

Αποµειωµένα (1 ) 0,4499 0,7278 0,6385

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ

Για  τ η χρήση που έλ ηξε 31  
∆εκεµβρ ίου,

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
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Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 13,0% και 7,8% κατά τη διάρκεια των χρήσεων 
2007 και 2008 αντίστοιχα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των 
Πωλήσεων του Οµίλου για τις χρήσεις 2006-2008: 
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Μπεν τον ίτης 206.900 172.712 135.906

Περλ ίτης 74.418 76.271 73.951

Βωξίτης 46.690 48.606 43.273

Συλλ ιπάσµατα συνεχούς χύτευσης 87.404 87.409 69.537

O tav i 38.929 36.886 31.398

Λοιπές πωλήσεις 2.052 1.414 20.550

Σύνολ ο 456.393 423.298 374.615

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η αύξηση των Πωλήσεων εντός της χρήσης 2007 αποδίδεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική 
ανάπτυξη σε συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην 
αποδοτικότερη προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης, η αναλογική 
ενοποίηση των µεγεθών της Cebo από 01.05.2007 συνεισέφερε περίπου € 18 εκατ. 
Αντίστοιχα, από την αναλογική ενοποίηση για πρώτη φορά εντός του 2007 των κοινοπραξιών 
συλλιπασµάτων χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και την Κορέα, οι πωλήσεις του Οµίλου 
ενισχύθηκαν µε € 11 εκατ. περίπου.  
 
Σηµειώνεται ότι στις Λοιπές πωλήσεις της χρήσης 2006 περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις των 
εµπορικών δραστηριοτήτων του Οµίλου, και κυριότερα του υπο-οµίλου Ergaotrak που τότε 
δεν λογίζονταν ως διακοπτόµενη δραστηριότητα. 
 
Παρά την προοδευτική επιδείνωση του επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος κατά 
τη διάρκεια του έτους, η αύξηση κατά 7,8% κύκλου εργασιών του Οµίλου εντός της χρήσης 
2008 είναι αποτέλεσµα τόσο της σταθερής οργανικής ανάπτυξης των βιοµηχανικών ορυκτών 
(µε εξαίρεση το βωξίτη και τον περλίτη), όσο και της ενσωµάτωσης των µεγεθών της 
εξαγορασθείσας εταιρίας Cebo, µε ισχύ από τον Μάιο 2007 και της µονάδας επεξεργασίας 
µπεντονίτη εταιρίας The Hill & Griffith Company, µε ισχύ από τον Οκτώβριο 2007. Η 
ενσωµάτωση των δύο αυτών εξαγορών του 2007 συνέβαλε κατά τα δύο τρίτα στην αύξηση 
των πωλήσεων. Το τέταρτο τρίµηνο του 2008, η σηµαντική επιβράδυνση σε σηµαντικούς για 
την εταιρία κλάδους όπως αυτοί των αυτοκινήτων, των κατασκευών και των χυτηρίων 
ανέκοψε την ανοδική πορεία των προηγούµενων τριµήνων, µε αποτέλεσµα η αύξηση των 
πωλήσεων σε ετήσια βάση να είναι πιο περιορισµένη. 
 
Κόστος Πωλήσεων 
Το Κόστος πωλήσεων του Οµίλου αυξήθηκε κατά 14,5% εντός της χρήσης 2007 και 12,5% 
εντός της χρήσης 2008. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση του κόστους πωλήσεων που 
παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα, η αύξηση του εν λόγω κόστους εντός της χρήσης 2008 
αποδίδεται κυρίως στην αύξηση βασικών στοιχείων του κόστους πωληθέντων (όπως το 
πετρέλαιο και οι ναύλοι), καθώς και στην ενσωµάτωση των εταιριών που εξαγοράστηκαν το 
2007. Η αύξηση των θαλάσσιων ναύλων κατά το εννεάµηνο 2008, και το αυξηµένο κόστος 
ενέργειας επέφεραν πρόσθετη επιβάρυνση η οποία ξεπερνάει τα € 12 εκατ. στη χρήση 2008. 
Επίσης, εντός της χρήσης 2007, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των υπερπόντιων 
ναύλων, καθώς και η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του Ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση του 
κόστους πωλήσεων κατά € 4 εκατ. περίπου. 
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σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Αναλώσεις 164.320 149.542 127.855

Ναύλοι 61.310 49.892 45.811

Αµοιβές προσωπικ ού 44.132 41.832 35.926

Παροχ ές τρίτων 29.966 25.951 20.683

Αποσβέσεις 21.869 20.523 19.871

Αµοιβές τρίτων 17.970 14.180 12.497

Φόροι - τέλη 1.527 1.158 1.198

∆ ιάφορα έξοδα 11.907 10.607 10.085

Σύνολ ο 353.001 313.685 273.926

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Ως συνέπεια της µεγαλύτερης αύξησης του Κόστους πωλήσεων σε σχέση µε τις Πωλήσεις 
εντός της χρήσης 2008 (αύξηση 12,5% έναντι αύξησης 7,8% αντίστοιχα), το µικτό κέρδος 
του Οµίλου παρουσίασε κάµψη της τάξης του 5,7%, διαµορφούµενο σε € 103.392 χιλ. στη 
χρήση 2008, έναντι € 109.613 χιλ. στη χρήση 2007. 
 
Έξοδα διοίκησης 
Τα Έξοδα διοίκησης του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 4,7% εντός της χρήσης 2007 και 
µείωση 2,1% εντός της χρήσης 2008. Η αύξηση των Εξόδων διοίκησης εντός της χρήσης 
2007 αποδίδεται στην αύξηση των αµοιβών προσωπικού και των αµοιβών προς τρίτους. Η 
µείωση εντός του 2008 είναι αποτέλεσµα των προσπαθειών µείωσης των γενικών εξόδων, 
παρά την αύξηση των πωλήσεων και των αµοιβών προσωπικού. Τα έξοδα διοίκησης του 
Οµίλου κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2006 – 2008 παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Αµοιβές προσωπικ ού 24.961 23.590 23.097

Αµοιβές τρίτων 6.892 7.215 6.749

Παροχ ές τρίτων 5.482 5.469 5.354

Αποσβέσεις 2. 252 2.744 3.306

Φόροι - τέλη 1.183 853 931

∆ ιάφορα έξοδα 4.993 6.889 5.238

Σύνολ ο 45.763 46.760 44.675

ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Έξοδα διάθεσης 
Τα Έξοδα διάθεσης του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρουσιάζονται στον 
κάτωθι πίνακα:  
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σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Αµοιβές προσωπικ ού 13.292 13.634 14.954

Αµοιβές τρίτων 1.226 1.497 1.246

Παροχ ές τρίτων 3.546 3.092 2.440

Αποσβέσεις 1. 821 1.604 1.335

Φόροι - τέλη 84 66 56

∆ ιάφορα έξοδα 4.961 5.357 4.293

Σύνολ ο 24.930 25.250 24.324

ΕΞΟ∆Α  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Τα Έξοδα διάθεσης του Οµίλου ανήλθαν σε € 24.324 χιλ. το 2006, € 25.250 χιλ. το 2007 και 
σε € 24.930 χιλ. το 2008. Ειδικότερα εντός της διετίας 2007 – 2008, τα Έξοδα διοίκησης 
µειώθηκαν κατά € 320 χιλ., από € 25.250 χιλ. σε € 24.930 χιλ., ήτοι κατά 1,3%.  
 
Η σχέση των εξόδων διάθεσης προς τις πωλήσεις, σε επίπεδο συνεχιζόµενων 
δραστηριοτήτων, είναι εν γένει σταθερή και διαµορφώνεται σε 5,5% το 2008, σε 6,0% το 
2007 και σε 6,5% το 2006. 
 
Αναλυτικότερα, η αύξηση των πωλήσεων το 2008 έναντι του 2007, οφείλεται σε οργανική 
ανάπτυξη καθώς και την συνεισφορά των εξαγορών για την πλήρη χρήση 2008 έναντι του 
2007 όπου η συνεισφορά τους ήταν 8 µήνες για την Cebo και 3 µήνες για την Hill & Griffith. Η 
µείωση των εξόδων διάθεσης αντικατοπτρίζει τις συνέργιες από τις εξαγορές αυτές και την 
συνεχή προσπάθεια του Οµίλου για αποτελεσµατικότερη οργάνωση. 
 
Η αύξηση των πωλήσεων το 2007 έναντι του 2006 και η αντίστοιχη αύξηση των εξόδων 
διάθεσης προέρχεται από την οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων. Σηµειώνεται ότι η 
συνεισφορά στις πωλήσεις καθώς και στα έξοδα διάθεσης των νέων εξαγορών κατά το 2007 
αντισταθµίζεται από την µη ενσωµάτωση του υπο-οµίλου Ergotrak στα µεγέθη των 
συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων του 2007. 
 
Λοιπά έσοδα 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Λοιπά έσοδα του Οµίλου για τις χρήσεις που 
έληξαν στις 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008: 
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σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Έ σοδα από εν οίκ ια 1.380 743 1.093

Κέρδη από εκποίηση παγ ίων 1.297 103 40

Έ σοδα από παροχή υπηρεσιών 943 1.833 1.600

Επιστροφή προστίµων  ΥΠΕΧΩ∆Ε 392 - -

Α ρνητικ ή δ ιαφορά µεταξύ του 
τιµήµατος εξαγοράς κ αι της 
εύλογης αξ ίας αποκ τώµενων  
περιουσιακών  στοιχ είων

328 1.473 -

Έ σοδα από προµήθειες 100 218 330

Έ σοδα επιχ ορηγήσεων  εξόδων 56 58 535

Λοιπά έσοδα 1.248 836 2.061

Σύνολ ο 5.744 5.264 5.659

ΛΟΙΠΑ  ΕΣΟ∆Α

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Τα Λοιπά έσοδα του Οµίλου τη χρήση 2008 διαµορφώθηκαν σε € 5.744 χιλ., αυξηµένα κατά € 
480 χιλ., ήτοι κατά 9,1%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο µη επαναλαµβανόµενο κέρδος ύψους 
€ 1,2 εκατ. από την πώληση του επενδυτικού ακινήτου της Εταιρίας επί της οδού Αµερικής 
21-21Α στην Αθήνα, συνολικής αναπόσβεστης αξίας € 2,4 εκατ. περίπου, στην συνδεόµενη 
εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. έναντι του ποσού € 3,6 εκατ. περίπου, καθώς και στην αύξηση των 
εσόδων από ενοίκια. Επιπλέον, στα Λοιπά έσοδα του Οµίλου για τη χρήση 2008 
περιλαµβάνεται ποσό € 392 χιλ., που αφορά πρόστιµα που επεβλήθησαν στην Εταιρία από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και καταβλήθηκαν, αλλά τα οποία αντιλογίστηκαν µε βάση σχετικές ακυρωτικές 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου. Τα παραπάνω αντισταθµίστηκαν εν µέρει από το έσοδο 
(αρνητική υπεραξία) που αναγνωρίστηκε το 2007 κατά την εξαγορά του εργοστασίου 
µπεντονίτη της εταιρίας Unimin Corporation στο Aberdeen της πολιτείας Mississippi των ΗΠΑ, 
ύψους  € 1.473 χιλ. 
 
Τα Λοιπά έσοδα του Οµίλου παρουσίασαν αρνητική µεταβολή 7,0% στη διάρκεια της χρήσης 
2007 σε σχέση µε την χρήση 2006, διαµορφούµενα σε € 5.264 χιλ. έναντι € 5.659 χιλ. Αν 
εξαιρεθούν τα µεγέθη του υπο-οµίλου Ergotrak και για τη χρήση 2006, τα λοιπά έσοδα του 
Οµίλου τη χρήση 2007 δεν παρουσιάζουν ουσιώδη µεταβολή σε σχέση µε το 2006. 
 
Λοιπά έξοδα 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Λοιπά έξοδα του Οµίλου για τις χρήσεις που 
έληξαν στις 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008.  
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Πρόστιµα και προσαυξήσεις 164 414 -

Ζηµίες από εκποίηση παγ ίων 39 52 103

Πρόβλ εψη αποκατάστασης 
περιβάλλοντος

29 784 693

Ζηµία αποµείωσης παγ ίων  στοιχ είων - 1.062 -

Λ οιπά έξοδα 333 717 1.678

Σύνολο 565 3.029 2.474

ΛΟΙΠΑ  ΕΞΟ∆Α

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
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Τα Λοιπά έξοδα του Οµίλου στη χρήση 2008 ανήλθαν σε € 565 χιλ., παρουσιάζοντας µείωση 
της τάξης των € 2.464 χιλ., ήτοι 81,3% σε σχέση µε τη χρήση 2007. Η µείωση αυτή 
αποδίδεται κυρίως στην ύπαρξη µη επαναλαµβανόµενης ζηµίας αποµείωσης επί των παγίων 
στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας Harmin (Liaoning) Mining Co Ltd., ποσού € 1.062 χιλ., και 
στην µείωση της πρόβλεψης αποκατάστασης περιβάλλοντος από € 784 χιλ. το 2007 σε € 29 
χιλ. το 2008, κυρίως λόγω της µείωσης µελλοντικών εκροών εξοφληµένων ορυχείων. 
Εξαιρουµένων των µεγεθών του υπο-οµίλου Ergotrak, η αύξηση των λοιπών εξόδων του 
Οµίλου εντός της χρήσης 2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006, οφείλεται κυρίως στην 
προαναφερθείσα ζηµία αποµείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας 
Harmin (Liaoning) Mining Co Ltd. 
 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου για τις 
χρήσεις 2006, 2007 και 2008: 
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων  
επί ν αύλων

- 1.871 -

Πιστωτικ οί τόκοι 357 906 781

Λοιπά 53 157 -

Σύνολο 410 2.934 781

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΣΟ∆Α

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε € 410 χιλ. το 2008 έναντι € 2.934 χιλ. 
το 2007 και € 781 χιλ. το 2006. Ειδικότερα στη διετία 2007 – 2008, τα χρηµατοοικονοµικά 
έσοδα παρουσίασαν µείωση κατά € 2.524 χιλ., κυρίως ως συνέπεια της ύπαρξης µη 
επαναλαµβανόµενου εσόδου € 1.871 χιλ. από αποτίµηση παραγώγων σε θαλάσσιους ναύλους, 
εντός της χρήσης 2007.  
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Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 

σε € χ ιλ . 1.1 -  31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 -  31.12.2006

Χρεωστικ οί τόκοι µακροπρόθεσµων  
δαν είων

9.480 9.852 7.385

Χρεωστικ οί τόκοι βραχυπρόθεσµων  
δαν είων

3.245 541 332

Ζηµίες από αποτίµηση και 
δ ιακανον ισµό παραγώγων  επί 
πετρελαίου

2.955 - -

Ζηµίες από αποτίµηση παραγώγων  
επί ν αύλων

947 - -

Χρηµατοοικονοµικ ό κόστος 
πρόβλ εψης αποκατάστασης 
περιβάλλοντος

943 439 -

Χρηµατοοικονοµικ ό κόστος 
πρόβλ εψης αποζηµίωσης 
προσωπικού

902 786 -

Καθαρές ζηµίες από 
συναλ λαγµατικ ές διαφορές

739 806 498

Προµήθειες κ αι τραπεζικ ά έξοδα 380 467 437

Απόσβεση εξόδων  σύναψης 
δαν είων

144 150 247

Λοιπά 40 17 4

Σύν ολ ο 19.775 13.058 8.903

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΕΞΟ∆Α

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό – Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Ο παραπάνω πίνακας περιέχει την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων του Οµίλου για 
τις χρήσεις 2006 – 2008. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 46,7% 
εντός της χρήσης 2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006, και κατά 51,4% εντός της χρήσης 2008, 
σε σχέση µε τη χρήση 2007. Αν εξαιρεθεί η αλλαγή του χειρισµού του χρηµατοοικονοµικού 
κόστους των προβλέψεων απόζηµίωσης προσωπικού και αποκατάστασης περιβάλλοντος, 
ύψους € 786 χιλ. και € 439 χιλ. αντίστοιχα, η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων εντός 
της χρήσης 2007 οφείλεται κυρίως: 
 
α) στην αύξηση κατά € 2.676 χιλ. των εξόδων για τόκους, σε σχέση µε τη χρήση 2006. 
Σηµειώνεται ότι ο µεσοσταθµισµένος δανεισµός το 2007 ήταν συγκριτικά µεγαλύτερος του 
2006 και αφορά πρωτίστως τη χρηµατοδότηση των εξαγορών που πραγµατοποιήθηκαν το 
2007. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε αύξηση του µεσοασταθµικού επιτοκίου των 
µακροπρόθεσµων δανείων στο 5,03% το 2007 από 3,86% το 2006. 
 
β) στην αύξηση κατά € 308 χιλ. των καθαρών ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές ζηµίες. 
 
Αναφορικά µε τη χρήση 2008, η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων οφείλεται κυρίως 
στους εξής παράγοντες: 
 
α) στην αύξηση κατά € 2.332 χιλ. το 2008 των εξόδων για τόκους, σε σχέση µε τη χρήση 
2007. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µεσοσταθµικός δανεισµός το 2008 ήταν συγκριτικά 
µεγαλύτερος του 2007, διότι αφορά πρωτίστως τη χρηµατοδότηση των εξαγορών της 
«CEBO» και της µονάδας επεξεργασίας µπεντονίτη της «THE HILL & GRIFFITH COMPANY», οι 
οποίες πραγµατοποιήθηκαν το Μάιο και τον Οκτώβριο του 2007 αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, 
παρατηρήθηκε αύξηση 40 περίπου µονάδων βάσης του Euribor εξάµηνης περιόδου σε σχέση 
µε το 2007. 
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β) ζηµίες € 3.902 χιλ. από αποτίµηση και διακανονισµό παραγώγων, για τα οποία η Εταιρία 
σύναψε συµφωνίες µε τράπεζες, προς αντιστάθµιση «σχετικής έκθεσής» της στις τιµές του 
πετρελαίου και των θαλάσσιων ναύλων κατά τη διάρκεια του έτους, και όταν οι ενδείξεις για 
την πορεία αυτών των τιµών ήταν δυσοίωνες.  
 
Ζηµίες από πώληση / εκχώρηση θυγατρικών 
Οι ζηµίες από πώληση / εκχώρηση θυγατρικών ύψους € 253 χιλ. εντός της χρήσης 2008 
αφορούν κυρίως τη ζηµία που προέκυψε από την πώληση της Harmin (Liaoning) Mining Co. 
Ltd, θυγατρικής της Orykton GmbH. 
 
Κέρδη προ φόρων 
Τα Κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 19.846 χιλ. το 2008, έναντι € 31.400 χιλ. το 
2007 και € 29.000 χιλ. το 2006. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2008 
παρουσίασαν µείωση 36,8% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην συµπίεση του µικτού περιθωρίου και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Αν 
εξαιρεθούν τα κέρδη προ φόρων του υπο-οµίλου Ergotrak, που ανήλθαν σε € 1.114 χιλ., τα 
κέρδη προ φόρων του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 12,6% εντός της χρήσης 2007 σε σχέση 
µε τη χρήση 2006, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του Οµίλου, η 
οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει από την αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, καθώς 
και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.  
 
Φόρος εισοδήµατος 
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006

Τρέχων  φόρος εισοδήµατος 8.210 11.637 10.089

Α ναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος

864 (862) 577

Φόρος  ε ισοδήµατ ος  Οµίλ ου 9.074 10.775 10.666

Μείον : Φόρος εισοδήµατος 
δ ιακοπτόµενων  δραστηριοτήτων

(3.486) (1.749) (1.474)

Φόρος  ε ισοδήµατ ος  
συν εχιζ όµενων  

δραστ ηριοτ ήτ ων

5.588 9.026 9.192

ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η µείωση του φόρου εισοδήµατος εντός της χρήσης 2008, σε σχέση µε τη χρήση 2007, 
οφείλεται στην µείωση των κερδών προ φόρων. Παρ' όλα αυτά ο πραγµατικός φορολογικός 
συντελεστής παρέµεινε, σε γενικές γραµµές, σταθερός (28,2% το 2008 σε σχέση µε 28,7% 
το 2007). Αναφορικά µε τη χρήση 2007, αν εξαιρεθούν τα µεγέθη του υπο-οµίλου Ergotrak 
για το 2006, που ανήλθαν σε € 216 χιλ., η µείωση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή 
οφείλεται κυρίως στην µείωση του ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα σε 
25% το 2007 από 29% το 2006. 
 
Ο ονοµαστικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρία για τις 
δραστηριότητές της στην Ελλάδα είναι 25% για το 2008 και το 2007 και 29% για το 2006. 
Εντός του 2007 η Εταιρία ξεκίνησε µέσω υποκαταστήµατος δραστηριότητα στην αλλοδαπή η 
οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 31,4%. Ο πραγµατικός τελικός φορολογικός 
συντελεστής διαφέρει από τον ονοµαστικό. Στην διαµόρφωση του πραγµατικού φορολογικού 
συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες οι σηµαντικότεροι εκ των οποίων είναι η µη 
έκπτωση ορισµένων δαπανών και η δυνατότητα του Οµίλου και της Εταιρίας να σχηµατίζουν 
αφορολόγητες εκπτώσεις και αφορολόγητα αποθεµατικά.  
 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κάθε µίας εταιρίας του Οµίλου υποβάλλεται σε ετήσια 
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι 
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φορολογικές αρχές της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του Οµίλου, 
ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική 
έκθεση ελέγχου ή παρέλθει ο χρόνος παραγραφής.  
 
Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές από τις εκάστοτε φορολογικές 
αρχές, µπορούν να συµψηφίσουν µελλοντικά κέρδη για διάστηµα το οποίο ορίζεται από τις 
φορολογικές διατάξεις της κάθε χώρας. Για την Εταιρία το διάστηµα αυτό είναι πέντε έτη από 
το έτος στο οποίο προέκυψαν οι φορολογικές ζηµίες. 
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3.18.2.4 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών χρήσεων 2006 - 2008 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των ισολογισµών του Οµίλου για 
τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2006, την 31.12.2007 και την 31.12.2008: 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντ α περιουσιακά στ οιχεία

Ενσώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 185.979 180.629 160.604

Επενδυτικά ακ ίνητα 20.607 23.331 23.744

Υπεραξία 82.508 83.962 73.648

Λοιπά ασώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 25.099 23.560 15.724

Συµµετοχές σε συγ γενείς  εταιρίες 9.616 8.722 11.306

Αναβαλλόµενες φορολογ ικ ές  απαιτήσεις 3.861 4.188 6.274

∆ ιαθέσιµα προς πώληση χ ρηµατοοικ /κ ά στοιχ εία 245 - -

Λοιπά µη κ υκλοφ/ντα περιουσιακά στοιχ εία 2.365 2.633 1.768

Σύν ολο µη κυκλοφορούντ ων περιουσιακών
στ ο ιχείων

330.280 327.025 293.068

Κυκλοφορούντ α περιουσιακά στ οιχεία

Αποθέµατα 92.159 84.252 93.481

Εµπορικ ές  απαιτήσεις 53.489 77.347 69.397

Απαιτήσεις  από συνδεµέν ες επιχ ειρήσεις 3.316 1.032 -

Απαιτήσεις  από φόρους εισοδήµατος 1.758 300 -

Λοιπές  απαιτήσεις 15.932 15.033 16.035

∆ ιαθέσιµα και ταµειακ ά ισοδύναµα 13.434 15.310 33.783

Σύν ολο 180.088 193.274 212.696

Περιουσιακά στοιχ εία διακ οπτόµενων  δραστηριοτήτων - 46.513 -

Σύν ολο  εν εργητ ικού 510.368 566.812 505.764
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια  που αν αλογούν  σε µετ όχους  τ ης  
Ετ α ιρείας

Μετοχ ικό κ εφάλαιο 31.011 30.877 30.651

∆ ιαφορά υπέρ το άρτιο 11.596 30.057 31.719

Ίδιες µετοχές (1.647) - -

Αποθεµατικό δ ικαιωµάτων  προαίρεσης αγοράς µετοχών 1.272 915 396

Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγων (391) - 80

Λοιπά αποθεµατικά 100.483 87.040 89.980

Συναλ /κ ές  δ ιαφορές εν οποίησης (6.670) (6.886) (2.245)

Αποτελέσµατα εις ν έο 56.791 59.532 36.763

Σύν ολο 192.445 201.535 187.344

∆ ικαιώµατα µειοψηφ ίας 1.334 8.695 9.082

Σύν ολο  ιδ ίων  κεφαλαίων  193.779 210.230 196.426

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Πρόβλ εψη αποζηµίωσης προσωπικού 16.476 16.242 15.929

Πρόβλ εψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 14.875 14.614 13.205

Λοιπές  προβλέψεις 2.945 3.508 1.605

Μακροπρόθεσµα δάν εια 119.735 172.864 150.678

Αναβαλλόµενες φορολογ ικ ές  υποχρεώσεις 15.751 14.102 13.617

Κρατικ ές  επιχορηγήσεις 2.021 2.562 2.257

Λοιπές  µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 678 885 933

Σύν ολο 172.481 224.777 198.224

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Εµπορικ ές  υποχρεώσεις 23.448 34.150 46.467

Υποχρεώσεις  προς συνδεµένες επιχ ειρήσεις 481 120 -

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 43.814 24.753 7.141

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων  δανείων 53.034 15.988 34.009

Υποχρεώσεις  από φόρους εισοδήµατος 492 3.913 3.144

Μερίσµατα πληρωτέα 75 60 53

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.764 22.825 20.300

Σύν ολο 144.108 101.809 111.114

Υποχρεώσεις  δ ιακοπτόµενων  δραστηριοτήτων - 29.996 -

Σύν ολο  ιδ ίων  κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 510.368 566.812 505.764
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι, τα ποσά που αφορούν στα µεγέθη του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31.12.2008 και εµφανίζονται 
ως συγκριτικά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, διαφέρουν από τα 
αντίστοιχα µεγέθη που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, διότι έχουν γίνει 
οι εξής αναταξινοµήσεις:  
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(i) ποσό € 615 χιλ. που αφορούσε υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες µεταφέρθηκε από τις «Εµπορικές 
υποχρεώσεις» στις «Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως 
συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009,  

(ii) πιστωτικό ποσό € 970 χιλ. που αφορούσε λοιπές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Απαιτήσεις από φόρους 
εισοδήµατος» στις «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως 
συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, και  

(iii) ποσό € 433 χιλ. που αφορούσε φορολογικές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Λοιπές προβλέψεις» στις 
«Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009. 

 
Ενσώµατα πάγια 
Στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενσώµατων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων του Οµίλου: 
 

σε € χ ιλ .
Ορυχε ία - 
Μ ετ αλ λ εία 

και Οικόπεδα
Κτ ήρια Μηχαν/τ α

Μ ετ αφ. 
µέσα

Έπιπλα  &  
σκεύη

Ακ ιν /σεις  
υπό  

εκτ έλ εση
Σύνολ ο

Α ξία κτ ήσης

1 Ιανουαρίου 2006 70.837 81.235 126.280 14.536 19.197 1.701 313.786

Προσθήκες 9.007 674 2.312 1.218 1.100 11.024 25.335

Μειώσεις (278) (68) (1.059) (909) (224) (122) (2.660)

Συν .  διαφορές (98) (1.140) (1.715) (34) (87) (33) (3.107)

Μεταφορές (281) 2.664 3.162 241 190 (6.502) (526)

31 ∆εκεµβρ ίου 2006 79.187 83.365 128.980 15.052 20.176 6.068 332.828

Προσθήκες 12.376 869 3.624 1.568 1.183 10.584 30.204

Μειώσεις - (44) (671) (1.200) (160) - (2.075)

Εξαγορές επιχ ειρήσεων 3.263 5.909 14.681 1.489 989 1 26.332

Συν .  διαφορές (68) (453) (1.032) (28) (21) (67) (1.669)

Μεταφορές 148 1.257 4.856 (3) 179 (6.525) (88)

Ενσώµατα πάγ ια διακ οπτ.  
δραστηριοτήτων (128) (1.673) (292) (1.400) (3.336) - (6.829)

31 ∆εκεµβρ ίου 2007 94.778 89.230 150.146 15.478 19.010 10.061 378.703

Σωρευµέν ες  αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2006 29.653 26.621 72.223 9.374 15.057 - 152.928

Προσθήκες 9.096 3.245 7.894 973 1.654 - 22.862

Μειώσεις - (29) (948) (651) (175) - (1.803)

Συν .  διαφορές (8) (262) (1.071) (18) (64) - (1.423)

Μεταφορές 22 341 (469) (246) 12 - (340)

31 ∆εκεµβρ ίου 2006 38.763 29.916 77.629 9.432 16.484 - 172.224

Προσθήκες 9.228 3.468 8.123 1.076 1.626 - 23.521

Μειώσεις - (10) (361) (648) (137) - (1.156)

Εξαγορές επιχ ειρήσεων 56 897 5.281 772 707 - 7.713

Συν .  διαφορές (5) (85) (808) (152) 6 (20) (1.064)

Ζηµιές από αποµείωση - 328 - 120 12 193 653

Ενσώµατα πάγ ια διακ οπτ.  
δραστηριοτήτων - (602) (203) (437) (2.575) - (3.817)

31 ∆εκεµβρ ίου 2007 48.042 33.912 89.661 10.163 16.123 173 198.074

Αναπόσβεστ η αξ ία

1 Ιανουαρίου 2006 41.184 54.614 54.057 5.162 4.140 1.701 160.858

31 ∆ εκ εµβρίου 2006 40.424 53.449 51.351 5.620 3.692 6.068 160.604

31 ∆ εκ εµβρίου 2007 46.736 55.318 60.485 5.315 2.887 9.888 180.629

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ .
Ορυχεία  -  
Μ ετ αλ λ εία

Οικόπεδα Κτ ήρια Μηχαν /τ α
Μετ αφ. 
µέσα

Έπιπλ α &  
σκ εύη

Ακ ιν /σεις  
υπό 

εκ τ έλ εση
Σύνολ ο

Α ξ ία  κτ ήσης

1 Ιανουαρίου 2007 63.784 15.403 83.365 128.980 15.052 20.176 6.068 332.828

Προσθήκ ες 11.699 677 869 3.624 1.568 1.183 10.584 30.204

Εξαγορές  επιχ ειρήσεων 129 3.134 5.909 14.681 1.489 989 1 26.332

Μειώσεις - - (44) (671) (1.200) (160) - (2.075)

Συν .  δ ιαφορές (40) (28) (453) (1.032) (28) (21) (67) (1.669)

Μεταφορές 140 8 1.257 4.856 (3) 179 (6.525) (88)

Ενσώµατα πάγ ια διακοπτ.  
δραστηριοτήτων

- (128) (1.673) (292) (1.400) (3.336) - (6.829)

31 ∆εκεµβρίου 2007 75.712 19.066 89.230 150.146 15.478 19.010 10.061 378.703

Προσθήκ ες 15.927 373 652 3.810 702 748 11.020 33.232

Εξαγορές  επιχ ειρήσεων - - 431 931 50 1 - 1.413

Πωλήσεις  επιχ ειρήσεων - (1.172) (1.727) (1.793) (599) (652) (5) (5.948)

Μειώσεις - (62) (32) (895) (102) (558) (482) (2.131)

∆ ιαγραφές (2.020) - - - - - - (2.020)

Συν .  δ ιαφορές 135 (46) (990) (978) 7 (205) (22) (2.099)

Μεταφορές 2 1.763 2.375 5.829 325 119 (10.238) 175

31 ∆εκεµβρίου 2008 89.756 19.922 89.939 157.050 15.861 18.463 10.334 401.325

Σωρευµέν ες  αποσβέσεις

1  Ιανουαρίου 2007 38.750 13 29.916 77.629 9.432 16.484 - 172.224

Αποσβέσεις χ ρήσης 9.228 - 3.468 8.123 1.076 1.626 - 23.521

Εξαγορές  επιχ ειρήσεων 56 - 897 5.281 772 707 - 7.713

Ζηµιές  από αποµείωση - - 328 - 120 12 193 653

Μειώσεις - - (10) (361) (648) (137) - (1.156)

Συν .  δ ιαφορές (6) 1 (85) (808) (152) 6 (20) (1.064)

Αποσβέσεις παγ ίων  διακοπτ.  
δραστηριοτήτων

- - (602) (203) (437) (2.575) - (3.817)

31 ∆εκεµβρίου 2007 48.028 14 33.912 89.661 10.163 16.123 173 198.074

Αποσβέσεις χ ρήσης 9.300 21 3.601 8.964 1.022 1.186 - 24.094

Εξαγορές  επιχ ειρήσεων - - - 250 - 1 - 251

Πωλήσεις  επιχ ειρήσεων - - (426) (620) (320) (469) - (1.835)

Μειώσεις - (50) (20) (824) (88) (555) - (1.537)

∆ ιαγραφές (2.020) - - - - - - (2.020)

Συν .  δ ιαφορές 34 (4) (317) (1.073) (15) (116) - (1.491)

Μεταφορές (162) 119 40 (25) 19 (8) (173) (190)

31 ∆εκεµβρίου 2008 55.180 100 36.790 96.333 10.781 16.162 - 215.346

Αν απόσβεστ η αξ ία

1 Ιανουαρίου 2007 25.034 15.390 53.449 51.351 5.620 3.692 6.068 160.604

31 ∆εκ εµβρίου 2007 27.684 19.052 55.318 60.485 5.315 2.887 9.888 180.629

31 ∆εκ εµβρίου 2008 34.576 19.822 53.149 60.717 5.080 2.301 10.334 185.979

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2007, η ανάλυση των ενσώµατων παγίων 
παρατίθεται δύο φορές, όπως παρουσιαζόταν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007, και όπως παρουσιάστηκε στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008. Στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
το κονδύλι «Ορυχεία – Μεταλλεία και Οικόπεδα» αναδιατυπώθηκε και τα κονδύλια «Ορυχεία – 
Μεταλλεία» και «Οικόπεδα» παρουσιάζονται διακριτά. 
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Η αύξηση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων στις 31.12.2008 οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά τη χρήση 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007, 
ενώ η αύξηση των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων στις 31.12.2007 έχει προκύψει 
κυρίως ως αποτέλεσµα των εξαγορών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Η κίνηση των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν την κατηγορία Ορυχεία – Μεταλλεία 
αναλύεται ως εξής:  
 

σε € χ ιλ .
Εδαφικές  εκτ άσε ις  

εξόρυξης  ορυκτ ών  - 
µετ αλ λ ευµάτ ων

∆απάν ες  λ ειτ ουργ ικής  
ανάπτ υξης  εδαφικών  
εκτ άσεων  εξόρυξης  

ορυκτ ών  -  
µετ αλ λ ευµάτ ων  

∆απάν ες  
αποκατ άστ ασης  

εδαφικών  εκτ άσεων  
εξόρυξης  ορυκτ ών  -  

µετ αλ λ ευµάτ ων  

∆απάν ες  
έρευνας  &  

αξ ιολόγησης  
ορυκτ ών  
πόρων

Σύνολο

Αξία  κ τ ήσης

1 Ιαν ουαρίου 2006 18.976 29.722 4.726 389 53.813

Προσθήκες 272 7.153 1.140 - 8.565

Μειώσεις - - (266) - (266)

Συν .  δ ιαφορές - (54) - (12) (66)

Μεταφορές - - - (282) (282)

31 ∆εκεµβρίου 2006 19.248 36.821 5.600 95 61.764

Προσθήκες 606 8.919 992 1.182 11.699

Εξαγορές επιχ ειρήσεων - 129 - - 129

Συν .  δ ιαφορές - (38) - (2) (40)

Μεταφορές 1 138 1 - 140

31 ∆εκεµβρίου 2007 19.855 45.969 6.593 1.275 73.692

Σωρευµένες  αποσβέσεις

1 Ιαν ουαρίου 2006 10.245 16.838 2.556 - 29.639

Προσθήκες 929 7.647 425 95 9.096

Συν .  δ ιαφορές - (7) - - (7)

Μεταφορές 14 8 - - 22

31 ∆εκεµβρίου 2006 11.188 24.486 2.981 95 38.750

Αποσβέσεις χρήσης 908 7.723 597 - 9.228

Εξαγορές επιχ ειρήσεων - 56 - - 56

Συν .  δ ιαφορές - (4) - (2) (6)

31 ∆εκεµβρίου 2007 12.096 32.261 3.578 93 48.028

Αναπόσβεστ η αξ ία

1 Ιανουαρίου 2006 8.731 12.884 2.170 389 24.174

31 ∆εκ εµβρίου 2006 8.060 12.335 2.619 - 23.014

31 ∆εκ εµβρίου 2007 7.759 13.708 3.015 1.182 25.664

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑ ΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΟΡΥΧΕΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε €  χ ιλ .
Εδαφικές  εκ τ άσε ις  

εξόρυξης  ορυκ τ ών  - 

µετ αλ λ ευµάτ ων

∆απάν ες  λ ε ιτ ουργ ικής  

ανάπτ υξης  εδαφικών  
εκ τ άσεων  εξόρυξης  

ορυκ τ ών  -  
µετ αλ λ ευµάτ ων  

∆ απάν ες  

αποκατ άστ ασης  
εδαφικών  εκ τ άσεων  

εξόρυξης  ορυκ τ ών  -  
µετ αλ λ ευµάτ ων  

∆ απάν ες  

έρευν ας  &  
αξ ιολόγ ησης  

ορυκ τ ών  
πόρων

Σύν ολ ο

Α ξ ία  κ τ ήσης

1 Ιαν ουαρ ίου  2007 21.268 36.821 5.600 95 63.784

Προσθήκ ες 606 8. 919 992 1.182 11.699

Εξαγορές επιχ ειρήσεων - 129 - - 129

Συν .  δ ιαφορές - (38) - (2) (40)

Μεταφορές 1 138 1 - 140

31 ∆εκ εµβρίου  2007 21.875 45.969 6.593 1.275 75.712

Αποσβέσεις χ ρήσης 770 12.856 577 1.724 15.927

∆ ιαγραφ ές (2.020) - - - (2 .020)

Συν .  δ ιαφορές - 134 - 1 135

Μεταφορές 3 44 (45) - 2

31 ∆εκ εµβρίου  2008 20.628 59.003 7.125 3.000 89.756

Σωρευµέν ες  αποσβέσεις

1 Ιαν ουαρ ίου  2007 11.188 24.486 2.981 95 38.750

Αποσβέσεις χ ρήσης 908 7. 723 597 - 9.228

Εξαγορές επιχ ειρήσεων - 56 - - 56

Συν .  δ ιαφορές - (4) - (2) (6)

31 ∆ εκ εµβρίου  2007 12.096 32.261 3.578 93 48.028

Αποσβέσεις χ ρήσης 855 7. 556 691 198 9.300

∆ ιαγραφ ές (2.020) - - - (2 .020)

Συν .  δ ιαφορές - 33 - 1 34

Μεταφορές (162) - - - (162)

31 ∆ εκ εµβρίου  2008 10.769 39.850 4.269 292 55.180

Α ν απόσβεστ η αξ ία

1 Ιανουαρ ίου 2007 10.080 12.335 2. 619 - 25.034

31 ∆ εκ εµβρίου 2007 9.779 13.708 3. 015 1.182 27.684

31 ∆ εκ εµβρίου 2008 9.859 19.153 2. 856 2.708 34.576

ΕΝΣΩΜΑ ΤΑ  ΠΑ ΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  - ΟΡΥΧΕΙΑ -Μ ΕΤΑΛ Λ ΕΙΑ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η διαφορά µεταξύ των δηµοσιευµένων στοιχείων χρήσης 2007 µε τα συγκριτικά 2007, 
αναφορικά µε την αξία των εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων, 
οφείλεται στην αναταξινόµηση στην εν λόγω κατηγορία από την κατηγορία «Οικόπεδα» κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2007, εδαφικής έκτασης εξόρυξης ορυκτών αξίας κτήσης € 2.020 χιλ. 
 
∆απάνες Λειτουργικής Ανάπτυξης Εδαφικών Εκτάσεων Εξόρυξης Ορυκτών – 
Μεταλλευµάτων: Αφορά στις δαπάνες λειτουργικής ανάπτυξης ορυχείων - µεταλλείων οι 
οποίες περιλαµβάνουν κυρίως εργασίες αποκάλυψης, διάνοιξης στοών και αποµάκρυνσης 
στείρων εδαφών. Η απόσβεση των δαπανών λειτουργικής ανάπτυξης εδαφικών εκτάσεων 
εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων υπολογίζεται µε τη µέθοδο του συντελεστή 
αποκάλυψης. Η απόσβεση - έξοδο των κεφαλαιοποιηθεισών δαπανών λειτουργικής ανάπτυξης 
εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων περιλαµβάνεται στο κόστος 
εξόρυξης των ορυκτών – µεταλλευµάτων. 
 
∆απάνες Αποκατάστασης Εδαφικών Εκτάσεων Εξόρυξης Ορυκτών – 
Μεταλλευµάτων: Η αξία κτήσης εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων 
προσαυξάνεται µε την παρούσα αξία των, δια νόµου απαιτούµενων και οικειοθελώς 
ανειληµµένων, υποχρεώσεων δαπανών αποκατάστασης για εδαφικές εκτάσεις που έχουν 
προσβληθεί (ως αποτέλεσµα της µεταλλευτικής δραστηριότητας) µέχρι την ηµεροµηνία του 
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ισολογισµού και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν σε µεταγενέστερο χρόνο. Το σχετικό ποσό 
προσαυξάνει την αξία των εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων µε 
ισόποση δηµιουργία πρόβλεψης για αποκατάσταση περιβάλλοντος. Η κεφαλαιοποίηση και η 
απόσβεση των δαπανών αποκατάστασης εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – 
µεταλλευµάτων λογιστικοποιούνται σε επίπεδο κοιτάσµατος, υπολογίζονται δε σε επίπεδο 
περιοχής εδαφικής προσβολής (όχλησης). Η απόσβεση των κεφαλαιοποιηθεισών δαπανών 
αποκατάστασης εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων ξεκινά από τη 
στιγµή που τα κοιτάσµατα αυτά περιέρχονται στη φάση της εµπορικής τους εκµετάλλευσης, 
λογίζεται δε βάσει της µεθόδου του ποσοστού απόληψης του εµπορικά απολήψιµου 
κοιτάσµατος. Η απόσβεση - έξοδο των κεφαλαιοποιηθεισών δαπανών αποκατάστασης 
εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων περιλαµβάνεται στο κόστος 
εξόρυξης των ορυκτών – µεταλλευµάτων. 
 
∆απάνες Έρευνας και Αξιολόγησης Ορυκτών Πόρων: Οι δαπάνες έρευνας και 
αξιολόγησης ορυκτών πόρων περιλαµβάνουν τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωχηµικές και 
γεωφυσικές µελέτες, δοκιµαστικές γεωτρήσεις, εκσκαφές ερευνητικών ορυγµάτων, 
δειγµατοληψία και δραστηριότητες σχετικές µε την αξιολόγηση της τεχνικής δυνατότητας και 
οικονοµικής βιωσιµότητας της εξόρυξης των ορυκτών πόρων καθώς και το σχεδιασµό 
προκαταρτικών µελετών οικονοµικής βιωσιµότητας. Οι δαπάνες έρευνας και αξιολόγησης 
ορυκτών πόρων για νέα κοιτάσµατα κεφαλαιοποιούνται όταν µελλοντικές οικονοµικές 
ωφέλειες αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση, αποτιµώνται δε στο κόστος µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν σωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση και κατατάσσονται 
ως ενσώµατα πάγια στην κατηγορία ορυχεία-µεταλλεία. Η απόσβεση των δαπανών έρευνας 
και αξιολόγησης ορυκτών πόρων αρχίζει όταν το κοίτασµα εισέρχεται στην φάση της 
εµπορικής του εκµετάλλευσης και υπολογίζεται µε βάση την µέθοδο του ποσοστού απόληψης 
του εµπορικά απολήψιµου κοιτάσµατος. Ο Όµιλος αξιολογεί τα περιουσιακά στοιχεία έρευνας 
και αξιολόγησης για αποµείωση όταν γεγονότα και συνθήκες δηλώνουν ότι η λογιστική τους 
αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία. Σε αυτή τη περίπτωση, η διαφορά επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προέκυψε η αποµείωση. 
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Επενδυτικά ακίνητα 
 

σε € χ ιλ .
Γήπεδα -  
Οικόπεδα

Κτ ήρια Σύνολο

Αξ ία  κ τ ήσης

1 Ιανουαρίου 2006 14.922 15.598 30.520

31 ∆ εκεµβρίου 2006 14.922 15.598 30.520

31 ∆ εκεµβρίου 2007 14.922 15.598 30.520

Μειώσεις (223) (4.697) (4.920)

31 ∆ εκεµβρίου 2008 14.699 10.901 25.600

Σωρευµέν ες  αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2006 - 6.363 6.363

Αποσβέσεις χρήσης - 413 413

31 ∆ εκεµβρίου 2006 - 6.776 6.776

Απόσβεση - 413 413

31 ∆ εκεµβρίου 2007 - 7.189 7.189

Αποσβέσεις χρήσης - 330 330

Μειώσεις - (2.526) (2.526)

31 ∆ εκεµβρίου 2008 - 4.993 4.993

Αναπόσβεστ η αξ ία

1 Ιαν ουαρίου 2006 14.922 9.235 24.157

31 ∆εκ εµβρίου 2006 14.922 8.822 23.744

31 ∆εκ εµβρίου 2007 14.922 8.409 23.331

31 ∆ εκεµβρίου 2008 14.699 5.908 20.607

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ  ΑΚΙΝΗΤΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 14ης Μαΐου 2008 ενέκρινε την πώληση 
του επενδυτικού ακινήτου της Εταιρίας επί της οδού Αµερικής 21-21Α στην Αθήνα, συνολικής 
αναπόσβεστης αξίας € 2,4 εκατ. περίπου στην συνδεόµενη εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. έναντι του 
ποσού € 3,6 εκατ. περίπου. Η πώληση πραγµατοποιήθηκε την 5η Ιουνίου 2008 και το κέρδος 
που προέκυψε ύψους € 1,2 εκατ. περίπου περιλαµβάνεται στα «Λοιπά έσοδα» στις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα µισθώνονται σε τρίτες εταιρίες για την στέγαση των γραφείων και των 
αποθηκών τους. Τα έσοδα µισθωµάτων από επενδυτικά ακίνητα ανέρχονται σε € 1.495 χιλ., € 
1.560 χιλ. και € 1.421 χιλ. για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2008, 2007 και 
2006 αντίστοιχα. Τα δε έξοδα επισκευών και συντηρήσεων των εν λόγω ακινήτων ανέρχονται 
σε € 105 χιλ., € 106 χιλ. και € 113 χιλ. για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2008, 
2007 και 2006. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρία είχε συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης 
των επενδυτικών ακινήτων της που λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως το 2014.  
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά εισπρακτέα µισθώµατα των επενδυτικών ακινήτων βάσει µη 
ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 έχουν ως 
εξής: 
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σε € εκ ατ. 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Εν τός του έτους 1,1 1,5 1,5

2-5 έτη 6,0 4,5 4,5

Μετά από 5 έτη 0,6 1,7 1,7

Σύνολ ο 7,7 7,7 7,7

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  Μ ΙΣΘΩΜΑΤΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Υπεραξία 
Η υπεραξία που παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ανά 
µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών ως εξής:  
 

σε € χ ιλ . Μπεν τ ον ίτ ης Περλ ίτ ης Συλ λ ιπάσµατ α Otav i Σύν ολο

Υπόλ οιπο  1 Ιανουαρίου 2006 47.012 9.816 17.295 - 74.123

Συναλ λαγµατικ ές δ ιαφορές - - (475) - (475)

Υπόλ οιπο  31 ∆ εκεµβρίου 2006 47.012 9.816 16.820 - 73.648

Προσθήκ ες 9.189 - 337 1.216 10.742

Συναλ λαγµατικ ές δ ιαφορές - - (428) - (428)

Υπόλ οιπο  31 ∆ εκεµβρίου 2007 56.201 9.816 16.729 1.216 83.962

Προσθήκ ες - 66 - 135 201

Επιµερισµός τιµήµατος εξαγορών  
σε ενσώµατα και ασώµατα 
περιουσιακά στοιχ εία

(429) - (336) (1.216) (1.981)

Συναλ λαγµατικ ές δ ιαφορές 107 12 207 - 326

Υπόλ οιπο  31 ∆ εκεµβρίου 2008 55.879 9.894 16.600 135 82.508

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Ο ετήσιος έλεγχος αποµείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια 
ζωής (υπεραξίες που προέκυψαν κατά την εξαγορά επιχειρήσεων καθώς και σήµατα που 
αναγνωρίστηκαν κατά τις εξαγορές αυτές) πραγµατοποιήθηκε έχοντας επιµερίσει τα στοιχεία 
αυτά στις εξής µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών: 
� ∆ραστηριότητες Μπεντονίτη 
� ∆ραστηριότητες Περλίτη 
� ∆ραστηριότητες Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης («Συλλιπάσµατα» ή «Stollberg») 
� ∆ραστηριότητες Otavi 
 
Το υπόλοιπο των σηµάτων – εµπορικών επωνυµιών µε απεριόριστη διάρκεια ζωής την 31η 
∆εκεµβρίου 2008 και 2007 ανήλθε σε € 8.240 χιλ. και € 7.572 χιλ., αντίστοιχα, και σχετίζεται 
τόσο µε τις δραστηριότητες Συλλιπασµάτων όσο και µε τις δραστηριότητες Μπεντονίτη, ενώ 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 προσαυξήθηκε λόγω του επιµερισµού της υπεραξίας της Hill & 
Griffith που ανήκει στις δραστηριότητες Μπεντονίτη. 
 
Το ανακτήσιµο ποσό των ανωτέρω τεσσάρων µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών 
προσδιορίστηκε βάσει της µεθόδου της αξίας εν χρήσει, υπολογίστηκε δε χρησιµοποιώντας 
προβλέψεις ταµειακών ροών που βασίστηκαν στα εγκεκριµένα, από τη ∆ιοίκηση, πενταετή 
επιχειρηµατικά σχέδιά τους. Το επιτόκιο προεξόφλησης που εφαρµόστηκε για το 2008 και το 
2007 ανέρχεται σε 9,00 % και 9,47% (προ φόρων), αντίστοιχα για όλες τις δραστηριότητες.  
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Για την προβολή των ταµειακών ροών για το διάστηµα πέραν της πενταετίας χρησιµοποιήθηκε 
δείκτης ανάπτυξης (growth rate) 2% για τις δραστηριότητες Μπεντονίτη, Περλίτη και Otavi 
για το 2008 και το 2007, αντίστοιχα. Για την προβολή των ταµειακών ροών για το διάστηµα 
πέραν της πενταετίας για τις δραστηριότητες Συλλιπασµάτων χρησιµοποιήθηκε δείκτης 
ανάπτυξης (growth rate) 1% για το 2008 και το 2007, αντίστοιχα. Ο ελάχιστος µέσος δείκτης 
ανάπτυξης για τον κλάδο των Βιοµηχανικών Ορυκτών είναι 1%.  
 
Οι σηµαντικότερες υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου κατά τον 
υπολογισµό των προβλέψεων των ταµειακών ροών στα πλαίσια διενέργειας του ετήσιου 
ελέγχου για την αποµείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µε αόριστη ωφέλιµη ζωή 
ήταν οι εξής: 

� Απόδοση ελάχιστου κινδύνου (risk-free return): Ως απόδοση ελάχιστου κινδύνου (risk-
free return) κατά τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκε η απόδοση 
των δεκαετών οµολόγων ελληνικού δηµοσίου κατά το τέλος του 2008. 

� Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού 
κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν βάσει των µέσων πραγµατοποιηθέντων 
(πραγµατικών) περιθωρίων της τελευταίας πενταετίας, προσαρµοσµένων προκειµένου να 
συµπεριλαµβάνουν και αναµενόµενες διαφορές λειτουργικής αποτελεσµατικότητας.  

� ∆είκτης αύξησης κόστους πρώτων υλών (raw materials price inflation): Οι δείκτες 
αύξησης του κόστους πρώτων υλών βασίστηκαν στις προβλέψεις για τους δείκτες αυτούς 
στην Ελλάδα, την Ευρώπη (γενικά) και τις ΗΠΑ, περιοχές απ’ όπου προµηθεύονται οι 
πρώτες ύλες. 

 
Με βάση το διενεργηθέντα έλεγχο αποµείωσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 δεν 
προέκυψαν ζηµίες αποµείωσης αναφορικά µε τις ανωτέρω υπεραξίες. 
 
Η υπεραξία το 2008 έχει µειωθεί κατά κύριο λόγο εξαιτίας του επιµερισµού του τιµήµατος 
εξαγορών σε ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία, συγκεκριµένα κατά €1.216 χιλ. 
από την οριστικοποίηση του επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς της «Panshi Huan Yu 
Wollastonite Ltd», € 429 χιλ. αντίστοιχα από την εξαγορά της µονάδας επεξεργασίας 
µπεντονίτη της «The Hill & Griffith Company», € 336 χιλ. από την εξαγορά της «Ya Tai Scoria 
Co. Ltd».  
 
Λοιπά ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναφέρονται σε λογισµικό, άδειες – 
παραχωρήσεις, σήµατα και πελατολόγια. Η αναπόσβεστη αξία των λοιπών ασώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε € 25.099 χιλ. την 31.12.2008, έναντι € 23.560 
χιλ. την 31.12.2007 και € 15.724 χιλ. την 31.12.2006. 
 
Τα λοιπά ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση που οφείλεται κυρίως 
στην αναγνώριση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ορυχείων αξίας ποσού € 1.815 χιλ. και € 526 
χιλ. που προέκυψαν από την οριστικοποίηση επιµερισµού του τιµήµατος εξαγοράς της 
«Panshi Huan Yu Wollastonite Ltd.» και «Unimin Corporation» αντίστοιχα, καθώς επίσης και 
την αναγνώριση εµπορικών επωνυµιών που προέκυψαν από την εξαγορά της «The Hill & 
Griffith Company» ποσού € 650 χιλ. 
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Συµµετοχή σε συγγενείς εταιρίες 
Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες την τριετία 2006 – 2008, αναλύονται ως εξής:  
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Lav iosa  C himica Mineraria  S.p.Α . 6.987 6.646 6.068

Lav iosa  Promasa  S.A . 828 756 622

Bentec S.p.Α . 657 615 538

Xinyang - A thenian Mining Co 513 395 436

SLS Baustof fe GmbH - 271 263

Env itec F iltrat ion Technic GmbH - 13 -

Dolphin C I S&B Holdings Ltd 10 - -

Stollberg & Samil Co.  Ltd - - 3.379

Πρωτοβουλ ία Μήλου Α .Ε. 621 26 -

Σύνολ ο 9.616 8.722 11.306

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑ ΙΡΕΙΕΣ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Αναφορικά µε την Stollberg & Samil Co. Ltd στην οποία ο Όµιλος συµµετέχει µε ποσοστό 
50%, αναφέρεται ότι από την 1.1.2007, λόγω αλλαγής του τρόπου λήψης αποφάσεων, αυτή 
ενοποιείται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, ενώ ως 31.12.2006 ενοποιούταν µε τη 
µέθοδο της Καθαρής Θέσης.  
 
Σηµειώνεται ότι την 01.06.2009 η εταιρία υπέγραψε συµφωνία για τη µεταβίβαση 
µειοψηφικής συµµετοχής στην εταιρία Bentec S.p.A. (ήτοι 23%), στην συγγενή εταιρία 
Laviosa Chimica Mineraria (Laviosa) S.p.A., στην οποία η S&B διατηρεί τη συµµετοχή της µε 
35%. Μέσω της συµφωνίας αυτής, η εταιρία Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. θα αποκτήσει 
την πλήρη κυριότητα της Bentec S.p.A. Αυτό θα επιτρέψει στις Laviosa Chimica Mineraria 
S.p.A. και Bentec S.p.A. να συγχωνευτούν. 
 
Το τίµηµα που θα λάβει η S&B από από τη Laviosa Chimica Mineraria S.p.A για την ως άνω 
µεταβίβαση, ανέρχεται σε €1,1 εκατ. 
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Αποθέµατα 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Μπεν τον ίτης 36.123 31.265 23.393

Περλ ίτης 11.195 9.459 8.077

Βωξίτης 6.371 5.557 7.885

O tav i 20.780 13.362 10.993

Συλλ ιπάσµατα συνεχούς χύτευσης 7.973 6.723 5.797

Εµπορεύµατα - 9.067 29.861

Αναλώσιµα υλ ικά και ανταλ λακτικ ά 8.072 7.775 7.343

Προκαταβολ ές σε προµηθευτές γ ια 
αγ ορές αποθεµάτων

3.200 2.685 1.789

93.714 85.893 95.138

Μείον : Πρόβλεψη γ ια αποµείωση 
αξ ίας  αποθεµάτων

(1.555) (1.641) (1.657)

Σύνολ ο 92.159 84.252 93.481

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων αφορά κυρίως τα αναλώσιµα υλικά και 
ανταλλακτικά του Οµίλου. 
 
Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται βάρη. 
 
Η αύξηση των αποθεµάτων στις 31.12.2008 αφορά προϊόντα Otavi κατά €7.418 χιλ., 
αποθέµατα µπεντονίτη κατά € 4.858 χιλ., περλίτη κατά € 1.736 χιλ., συλλιπάσµατα συνεχούς 
χύτευσης κατά € 1.250 χιλ. και βωξίτη κατά € 814 χιλ., η οποία αύξηση αντισταθµίζεται από 
τη µείωση των εµπορευµάτων κατά € 9.067 χιλ. λόγω της πώλησης του υπο-οµίλου Ergotrak 
εντός της χρήσης 2008. 
 
Στις 31.12.2007 τα αποθέµατα παρουσίασαν µείωση € 9.229 χιλ. σε σχέση µε τις 31.12.2006, 
που αποδίδεται πρωτίστως στην µείωση των εµπορευµάτων κατά € 20.794 χιλ. λόγω της 
εκχώρησης του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Η παραπάνω µείωση αντισταθµίστηκε από την 
αύξηση των αποθεµάτων των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων κυρίως ως αποτέλεσµα των 
εξαγορών που πραγµατοποίησε ο Όµιλος κατά τη διάρκεια του 2007 (τα αποθέµατα 
µπεντονίτη αυξήθηκαν κατά € 7.872 χιλ., του περλίτη αντίστοιχα κατά € 1.382 χιλ., του 
βωξίτη µειώθηκαν κατά € 2.328 χιλ, τα αποθέµατα Οtavi αυξήθηκαν κατά € 2.369 χιλ., των 
συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης αυξήθηκαν κατά € 926 χιλ. και όλα τα υπόλοιπα 
αυξήθηκαν κατά € 1.344 χιλ.). Επίσης στην ανωτέρω αύξηση συντέλεσαν η αναλογική 
ενοποίηση, για πρώτη φορά, της εταιρίας Stollberg & Samil Co.Ltd, και η αύξηση των 
πωλήσεων. 
 
Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου για τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν 31.12.2006, 
31.12.2007 και 31.12.2008, καθώς και η ενηλικίωση των απαιτήσεων αυτών, αναλύονται 
στους πίνακες που ακολουθούν:  
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Ανοιχ τά υπόλοιπα πελατών 52.196 71.095 59.502

Επιταγές κ αι γραµµάτια εισπρακ τέα 5.176 10.217 14.552

57.372 81.312 74.054

Μείον : Πρόβλεψη επισφαλών  
απαιτήσεων

(3.883) (3.965) (4.657)

Σύνολ ο 53.489 77.347 69.397

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

0-30 ηµέρες 10.742 12.460 10.654

31-90 ηµέρες 3.394 3.297 2.574

91-180 ηµέρες 1.175 2.079 2.259

>180 ηµέρες 810 3.031 4.075

Σύνολ ο ληξιπρόθεσµων  και µη 
αποµειωµένων  απαιτ ήσεων

16.121 20.867 19.562

Μη ληξ ιπρόθεσµες κ αι µη 
αποµειωµένες απαιτήσεις

37.368 56.480 49.835

Σύνολ ο 53.489 77.347 69.397

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΛ ΙΚΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η µείωση του υπολοίπου των εµπορικών απαιτήσεων κατά 30,8% µεταξύ 31.12.2007 και 
31.12.2008 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση του υπο-οµίλου Ergotrak εντός του 
2008, καθώς και στις εντατικότερες προσπάθειες είσπραξης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 
έτους, όπως και στις µειωµένες πωλήσεις κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008. 
 
Η αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων στις 31.12.2007 σε σχέση µε τις 31.12.2006 οφείλεται 
κυρίως στην εξαγορά του Οµίλου Cebo το έτος 2007, στην αναλογική ενοποίηση για πρώτη 
φορά της εταιρίας Stollberg & Samil Co. Ltd, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων. Η 
εκχώρηση του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική που έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των 
εµπορικών απαιτήσεών της στη συνολική γραµµή «Περιουσιακά στοιχεία διακοπτόµενων 
δραστηριοτήτων» αντισταθµίζει εν µέρει την αύξηση αυτή. 
 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
Οι απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 221,3%, 
ανερχόµενες από € 1.032 χιλ. την 31.12.2007 σε € 3.316 χιλ. την 31.12.2008. Η αύξηση αυτή 
αποδίδεται κυρίως στην προκαταβολή € 1.300 χιλ. της εταιρίας Sibimin Overseas Ltd προς την 
Dolphin CI S&B Holdings Ltd για χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της τελευταίας. 
 
Λοιπές απαιτήσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου για τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν 
31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Χρεωστικός ΦΠΑ 8.635 6.156 8.944

Παράγωγα χ ρηµ/κα προϊόν τα 
εν εργητικ ού

168 1.871 153

Έσοδα επόµενων  χ ρήσεων 2.079 1.269 1.395

Προπληρωθέν τα έξοδα 1.849 1.261 1.044

Λοιποί φόροι εισπρακτέοι 310 995 780

Προκαταβολ ές και πιστώσεις 466 488 762

Λοιπές απαιτήσεις 2.425 2.993 2.957

Σύνολ ο 15.932 15.033 16.035

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η αύξηση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις στις 31.12.2008 οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση κατά € 2.479 χιλ. του χρεωστικού ΦΠΑ, η οποία αντισταθµίζεται από τη µείωση κατά 
€ 1.703 χιλ. των απαιτήσεων για παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για θαλάσσιους 
ναύλους, οι οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2008. 
 
Αντίστοιχα η µείωση των λοιπών απαιτήσεων στις 31.12.2007 αποδίδεται κυρίως στην µείωση 
του χρεωστικού ΦΠΑ κατά € 2.788 χιλ. που αντισταθµίζεται από την αύξηση της απαίτησης 
για παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κατά € 1.718 χιλ.  
 
Χρηµατικά διαθέσιµα 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα τέλους χρήσης που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις για 
τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, αναλύονται ως εξής: 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Καταθέσεις προθεσµίας 13.277 14.215 17.026

Καταθέσεις όψεως 49 158 16.423

Ταµείο 108 937 334

Σύνολ ο 13.434 15.310 33.783

Αναλύονται σε:

Ευρώ 5.320 6.955 18.345

Λοιπά ν οµίσµατα 8.114 8.355 15.438

Σύνολ ο 13.434 15.310 33.783

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Λοιπά αποθεµατικά 
Η ανάλυση του υπολοίπου των Λοιπών αποθεµατικών του Οµίλου, για τις χρήσεις που έληξαν 
στις 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 
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σε € χιλ. 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων

68.089 63.553 64.380

Τακτικό αποθεµατικό 10.161 9.867 9.149

Ειδικά αποθεµατικά 13.630 7.833 8.224

∆ιαφορά αναπροσαρµογής 
συµµετοχών και χρεογράφων

2.825 2.825 2.825

Έκτακτα αποθεµατικά 350 355 346

Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα

5.137 2.593 816

Αποθεµατικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο

- - 4.153

Αποθεµατικό γ ια διαθέσιµες προς 
πώληση επενδύσεις

110 - -

Λοιπά αποθεµατικά 181 14 87

Σύνολο 100.483 87.040 89.980

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποκατάστασης περιβάλλοντος για τις χρήσεις που έληξαν στις 
31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008 είχε ως εξής: 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Υπόλο ιπο κατ ά τ ην  έναρξη 
τ ης  χρήσης

14.614 13.205 12.747

Πρόσθετη πρόβλ εψη - - 702

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 943 439 -

Καθαρή µεταβολή µελ λοντικών  
εκ ροών  εξοοφληµένων  ορυχ είων  
(αποτελ έσµατα)

45 741 108

Καθαρή µεταβολή µελ λοντικών  
εκ ροών  ενεργών  ορυχείων  (παγ ια)

532 992 874

Επαν εκ τίµηση πρόβλεψης (16) 43 (142)

Εξαγορές επιχ ειρήσεων - 511 -

Συναλλαγµατικ ές  δ ιαφορές 28 17 -

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλ εψη 
(κ αταβολ ές)

(1.271) (1.334) (1.084)

Υπόλο ιπο κατ ά τ η λήξη τ ης  
χρήσης

14.875 14.614 13.205

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα, 
πρόβλεψη για µελλοντικές αποκαταστάσεις εδαφικών εκτάσεων οι οποίες έχουν προσβληθεί 
ως αποτέλεσµα της, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταλλευτικής δραστηριότητας 
και απορρέουν είτε από την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία ή από δεσµευτικές πρακτικές 
του. Η πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος αντανακλά την παρούσα αξία του 
αναµενόµενου κόστους αποκατάστασης, χρησιµοποιώντας εκτιµώµενες ταµειακές ροές (βάσει 
του µέσου σταθµικού κόστους δανεισµού του Οµίλου) κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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Οι προβλέψεις αποκατάστασης περιβάλλοντος υπολογίζονται βάσει της µέχρι την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού προσβληθείσας επιφάνειας εδαφικής έκτασης και του µέσου κόστους 
αποκατάστασης ανά µετρική µονάδα εδάφους, σε επίπεδο περιοχής εδαφικής όχλησης. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης ισολογισµού και προσαρµόζονται 
προκειµένου να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για 
την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος επί της αποκατάστασης 
περιβάλλοντος περιλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται ως 
εξής: 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Κοινά οµολογ ιακά δάν εια Ν.  
3156/2003

105.500 113.000 75.000

Κοινοπρακ τικό δάνειο (€ 90 εκατ. ) - - 33.175

Κοινοπρακ τικό δάνειο (€ 75 εκατ. ) 67.500 75.000 75.000

∆άνειο σε Ευρώ - 519 519

∆άνειο σε INR 110 846 1.668

∆άνεια σε άλ λα ν οµίσµατα 40 12 -

173.150 189.377 185.362

Έ ξοδα σύναψης δανείων (381) (525) (675)

Μείον : Βραχυπρόθεσµο µέρος 
πληρωτέο στην  επόµενη χρήση

(53.034) (15.988) (34.009)

Σύνολ ο 119.735 172.864 150.678

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ  ∆ΑΝΕΙΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Κοινά Οµολογιακά ∆άνεια Ν.3156/2003: Η Εταιρία εντός του Ιουνίου 2005 προχώρησε 
στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 ποσού € 75 εκατ. διάρκειας 7 
ετών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διαιρούµενο σε 150 κοινές 
ανώνυµες οµολογίες µε ονοµαστική αξία € 500.000 η κάθε µία. Ο τόκος υπολογίζεται σε 
εξαµηνιαία βάση. Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε πέντε ετήσιες δόσεις (µε την πρώτη 
δόση να αρχίζει 36 µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των οµολογιών), όπου κάθε µία από 
τις τέσσερις πρώτες θα εξοφλεί το 10% του δανείου (2008 – 2011) ενώ η πέµπτη θα εξοφλεί 
το 60% του δανείου (2012). Η Εταιρία έχει δικαίωµα να προβεί σε προπληρωµή της 
ονοµαστικής αξίας των οµολογιών χωρίς ποινή ή άλλο κόστος. Οι οικονοµικές ρήτρες του 
δανείου αφορούν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας συνολικού καθαρού δανεισµού προς 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) καθώς και κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) προς τους καθαρούς τόκους (αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις 
του Οµίλου Εταιριών S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.). Η δανειακή σύµβαση επίσης προβλέπει 
περιπτώσεις καταγγελίας για αδυναµία πληρωµών, παροχή παραπλανητικών πληροφοριακών 
στοιχείων, παραβίαση οικονοµικών και γενικών ρητρών, µη εµπρόθεσµη καταβολή 
σηµαντικών υποχρεώσεων προς τρίτους, ύπαρξη γεγονότων που θα επιφέρουν ουσιαστική 
µεταβολή προς το χειρότερο της οικονοµικής κατάστασής της, περίπτωση πτώχευσης, 
κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της και µεταβολή του ελέγχου της. 
 
Τον Ιανουάριο 2007 η Εταιρία προχώρησε στην αποπληρωµή ποσού € 33,2 εκατ. περίπου που 
αφορούσε την τελευταία δόση του κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 90 εκατ.  
 
Η Εταιρία εντός του 2007 προχώρησε στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δανεισµού του οµίλου, 
στη σύναψη τριών νέων κοινών οµολογιακών δανείων του Ν.3156/2003. Συγκεκριµένα, τον 
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Μάρτιο 2007 προχώρησε στη σύναψη δύο δανείων ποσών € 10 εκατ. και € 15 εκατ., ενώ το 
∆εκέµβριο του 2007 σε ένα επιπλέον δάνειο ποσού € 13 εκατ. Όλα τα ανωτέρω δάνεια είναι 
διάρκειας δύο ετών τοκιζόµενα µε επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου και αποπληρώνονται στη 
λήξη τους. 
 
Κοινοπρακτικό δάνειο (Ευρώ 75 εκατ.): Τον Ιούνιο 2005, ο Όµιλος σύναψε δάνειο µε 
συνασπισµό τραπεζών µέχρι του ποσού των € 75 εκατοµµυρίων (µε δυνατότητα µετατροπής 
σε ∆ολάρια ΗΠΑ) κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διάρκειας επτά 
ετών. Η άντληση του δανείου διενεργήθηκε σε Ευρώ. Η αποπληρωµή του κοινοπρακτικού 
δανείου θα διενεργηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις όπου κάθε µία από τις τέσσερις θα εξοφλεί 
10% του δανείου (2008-2011) ενώ η πέµπτη θα εξοφλεί το 60% του δανείου (2012). Ο 
Όµιλος έχει δικαίωµα να προβεί σε αποπληρωµή του δανείου χωρίς ποινή ή άλλο κόστος. Οι 
οικονοµικές ρήτρες του δανείου αφορούν διατήρηση ελάχιστης αναλογίας καθαρού δανεισµού 
προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς καθαρούς τόκους. (βλ. σχετικά ενότητα «Σηµαντικές 
Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις»). 
 
Εντός του Ιουνίου 2008, o Όµιλος προχώρησε σε αποπληρωµή κεφαλαίου ύψους € 7,5 εκατ. 
του κοινού οµολογιακού δανείου Ν. 3156/2003 που είχε συνάψει η Εταιρία τον Ιούνιο 2005, 
και σε αποπληρωµή κεφαλαίου ύψους € 7,5 εκατ. του κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 75 
εκατ. που είχε συνάψει ο Όµιλος κατά την ίδια περίοδο.  
 
Όλα τα ανωτέρω µακροπρόθεσµα δάνεια είναι κυµαινόµενου επιτοκίου και δεν είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε δευτερογενή διατραπεζική αγορά. Τα υπόλοιπα που εµφανίζονται στους 
ισολογισµούς αντικατοπτρίζουν την εύλογη αξία τους. Για τα ανωτέρω δάνεια δεν έχουν 
παρασχεθεί εγγυήσεις εµπράγµατης φύσεως ή συναφούς τύπου εξασφαλίσεις υπέρ των 
δανειστριών τραπεζών. Το µεσοσταθµικό επιτόκιο των µακροπρόθεσµων δανείων σε Ευρώ για 
τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2008, 31.12.2007 και 31.12.2006 ανήλθε σε 5,82%, 5,03% 
και 3,86% αντίστοιχα. 
 
Πλέον όλων των ανωτέρω, ο Όµιλος έχει λάβει δάνειο από τράπεζα στην Ινδία ύψους INR 
218,8 εκατ. το οποίο αποπληρώθηκε σε εννέα ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις (από τον Νοέµβριο 
του 2004 έως και το Νοέµβριο του 2008). Το µεσοσταθµικό επιτόκιο των µακροπρόθεσµων 
δανείων σε INR για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2008, 31.12.2007 και 31.12.2006 
ανήλθε σε 10%, 8% και 7,08% αντίστοιχα. Στις 22 Αυγούστου 2008 ο Όµιλος προχώρησε 
στην λήψη µακροπροθέσµου δανείου ύψους INR 7,5 εκατ. (ισοδύναµο σε € 110 χιλ.) 
διάρκειας 3 ετών µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
Το σύνολο των τόκων των µακροπρόθεσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 
31.12.2008, 31.12.2007 και 31.12.2006 ανέρχεται σε € 9.480 χιλ., € 9.852 χιλ. και € 7.385 
χιλ. αντίστοιχα. 
 
Αναφορικά µε τα ανωτέρω δάνεια παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας µελλοντικών 
αποπληρωµών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008: 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Εν τός του έτους 53.034 15.988 34.009

2-5 έτη 120.116 173.389 61.353

Μετά από 5 έτη - - 90.000

Σύνολ ο 173.150 189.377 185.362

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Τα µακροπρόθεσµα δάνεια µειώθηκαν κατά τη χρήση 2008 λόγω µεταφοράς ποσού €53 εκατ. 
περίπου στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 
Η αύξηση των καθαρών αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων το 2008 προήλθε κατά 
κύριο λόγο από τις εξαγορές επιχειρήσεων καθώς και από την επίδραση της µείωσης του 
ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα. 
 
Εµπορικές υποχρεώσεις 
 

σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Προµηθευτές 22.156 31.002 45.030

Ναύλοι πληρωτέοι 1.056 2.045 990

Προκαταβολ ές πελατών 236 1.103 447

Σύνολ ο 23.448 34.150 46.467

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις του Οµίλου µειώθηκαν εντός της χρήσης 2008 κατά € 10.702 χιλ., 
ήτοι κατά 31,3%, κυρίως ως αποτέλεσµα της πώλησης του υπο-οµίλου Ergotrak εντός του 
2008, καθώς και λόγω αυξηµένων πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο 
εξάµηνο του έτους, όπως επίσης και της µείωσης των αγορών Α’ Υλών εξαιτίας της 
οικονοµικής ύφεσης. 
 
Η µείωση των εµπορικών υποχρεώσεων εντός της χρήσης 2007 κατά € 12.317 χιλ., ήτοι κατά 
26,5%, οφείλεται στην εκχώρηση του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Στις συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες παρουσιάζεται αύξηση κατά την ίδια περίοδο, λόγω των εξαγορών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, της αναλογικής ενοποίησης της Stollberg & 
Samil Co Ltd και της αύξησης της παραγωγικής δραστηριότητας που συνεπάγεται η αύξηση 
των πωλήσεων. 
 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 
Το βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπροθέσµων δανείων αυξήθηκε κατά τη χρήση 2008 
λόγω της µεταφοράς από το µακροπρόθεσµο µέρος € 53 εκατ., η οποία αύξηση 
αντισταθµίστηκε από την αποπληρωµή κεφαλαίου ύψους € 7,5 εκατ. του οµολογιακού 
δανείου ύψους € 75 εκατ. και την αποπληρωµή κεφαλαίου ύψους € 7,5 εκατ. του 
κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 75 εκατ., εντός του Ιουνίου 2008. Το συνολικό ποσό 
αποπληρωµής των € 15 εκατ. είχε µεταφερθεί στις 31.12.2007 στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις των µακροπροθέσµων δανείων Επιπλέον κατά το 2007 αποπληρώθηκε δάνειο € 
34.009 χιλ. 
 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται ως 
εξής: 
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 33.203 1.180 4.690

Αλ ληλόχρεοι λ ογαριασµοί (σε 
Ευρώ)

10.611 23.573 2.451

Χρησιµοπο ιηθέν  ποσό 43.814 24.753 7.141

Αναλύονται σε:

Ευρώ 41.303 22.338 5.402

Indian Rupee (INR) 1.188 1.210 829

Korean Won (KRW ) 1.062 829 -

Real Brazil (BRL) 261 376 910

Σύνολ ο 43.814 24.753 7.141

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ  ∆ΑΝΕΙΑ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008 ο Όµιλος είχε συνάψει συµβάσεις βραχυπρόθεσµων 
δανείων και αλληλόχρεων λογαριασµών κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου 
για τα δάνεια σε Ευρώ). Τα ανωτέρω δάνεια έχουν χορηγηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη 
εγγυήσεων ή άλλου είδους εµπράγµατες ή µη εξασφαλίσεις. Το µεσοσταθµικό επιτόκιο των 
βραχυπρόθεσµων δανείων του Οµίλου σε Ευρώ για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2006, 2007 και 2008 ανήλθε σε 4,76%, 5,31% και 6,01% αντίστοιχα, ενώ το µεσοσταθµικό 
επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων σε INR, KRW και BRL για τη χρήση 2008 ανήλθε σε 
8,78%, 2,06% και 16,50% αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των τόκων για τα βραχυπρόθεσµα 
δάνεια του Οµίλου για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2006, 2007 και 2008 
ανήλθε σε € 332 χιλ., € 541 χιλ. και € 3.245 χιλ. 
 
Η αύξηση των βραχυπροθέσµων δανείων κατά τη χρήση 2008 αποδίδεται στις αυξηµένες 
ανάγκες του Οµίλου για κεφάλαιο κίνησης. 
 
Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανείων κατά τη χρήση 2007 οφείλεται στις εξαγορές που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά το συγκεκριµένο έτος, στις αυξηµένες επενδύσεις σε πάγιο 
εξοπλισµό, καθώς και στις αυξηµένες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης λόγω της αύξησης των 
πωλήσεων. 
 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου την 31.12.2006, 31.12.2007 και 
31.12.2008 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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σε € χ ιλ . 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Έκτακτες αµοιβές στο προσωπικ ό 3.773 4.649 3.547

∆ουλ ευµένα έξοδα µισθοδοσίας 3.301 3.428 3.220

Υποχρεώσεις  από φόρους - τέλη 2.015 2.932 2.287

Ασφαλ ιστικο ί οργαν ισµοί 2.158 2.192 2.178

∆εδουλ ευµένοι τόκοι 1.460 1.430 1.245

Αµοιβές δ ιοικητικ ού συµβουλ ίου 460 460 753

Κέρδη στο προσωπικό πληρωτέα - - 1.014

∆εδουλ ευµένοι ν αύλοι 733 372 372

Παράγωγα 2.540 - 4

Λοιπά δεδουλευµένα έξοδα 2.718 2.509 2.714

Λοιπές υποχρεώσεις 3.606 4.853 2.966

Σύνολ ο 22.764 22.825 20.300

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Σηµειώνεται ότι, τα ποσό των «Λοιπών Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» που αφορά στα µεγέθη του ενοποιηµένου 
ισολογισµού της 31.12.2008 ως συγκριτικά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 
30.06.2009, διαφέρει από το αντίστοιχο µέγεθος που εµφανίζεται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2008, διότι έχει γίνει η εξής αναταξινόµηση:  
� πιστωτικό ποσό € 970 χιλ. που αφορούσε λοιπές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Απαιτήσεις από φόρους 

εισοδήµατος» στις «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 
ως συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009. 

 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρέµειναν σταθερές κατά το 2008 σε σύγκριση µε 
το 2007 καθώς η αύξηση των υποχρεώσεων για χρηµατοοικονοµικά παράγωγα 
αντισταθµίστηκε από την µείωση στις έκτακτες αµοιβές στο προσωπικό και στις λοιπές 
υποχρεώσεις. Η αύξηση το 2007 σε σχέση µε το 2006 οφείλεται στην αύξηση των έκτακτων 
αµοιβών στο προσωπικό καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων.   
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3.18.2.5 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών Οµίλου S&B για τις χρήσεις 2006 
- 2008 

 
Οι ταµειακές ροές του Οµίλου για τις χρήσεις 2006 - 2008 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 
 
σε € χ ιλ . 1.1 -  31.12.2008 1.1 -  31.12.2007 1.1 -  31.12.2006

Ταµειακές  ροές  από  λ ε ιτ ουργ ικές  δραστ ηριότ ητ ες

Κέρδη χρήσης προ φόρων  συνεχ ιζόµενων  δραστηριοτήτων 19.846 31.400 29.000

Κέρδη χρήσης προ φόρων  διακοπτόµενων  δραστηριοτήτων 4.865 6.051 5.204

Κέρδη χρήσης  προ  φόρων  24.711 37.451 34.204

Προσαρµογή γ ια:

- Α ποσβέσεις  ενσώµατων  και ασώµατων  πάγ ιων  
περιουσιακών  στοιχ είων

26.173 26.652 25.192

- Αποσβέσεις  πάγ ιων  περιουσιακών  στοιχ είων  
ενσωµατωµέν ες στα αποθέµατα προηγούµενης χ ρήσης

- - 697

- Αποσβέσεις  επιχ ορηγήσεων (165) (159) (133)

- Πρόβλ εψη γ ια αποκατάσταση περιβάλλοντος - - 667

- Προβλ έψεις ,  κ αθαρή κ ίν ηση 4.832 3.988 3.999

- Χρηµατοοικ ονοµικά έσοδα (442) (3.025) (832)

- Χρηµατοοικ ονοµικά έξοδα 20.024 13.983 9.113

- Α ναλογ ία στα κ έρδη συγγ ενών  εταιριών (1.586) (1.686) (2.247)

-Αρνητικ ή διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της 
εύλογης αξ ίας αποκ τώµενων  περιουσιακών  στοιχ είων

(328) (1.473) -

- Ζηµία αποµείωσης - 1.062 -

- Κέρδη από πώληση /εκ χώρηση θυγατρικών ,  κ αθαρά (4.400) - -

- Κέρδη από εκποίηση παγ ίων  περιουσιακών  στοιχ είων (1.260) (170) 22

67.559 76.623 70.682

(Αύξηση) / Μείωση σε:

- Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31 (2.259) 335

- Αποθέµατα (18.057) (14.227) (9.040)

- Εµπορικ ές απαιτήσεις 14.242 (13.322) (4.516)

- Απαιτήσεις  από συνδεµέν ες επιχ ειρήσεις (2.285) (230) -

- Λ οιπές απαιτήσεις (3.333) 1.452 2.105

Αύξηση / (Μείωση) σε:

- Λ οιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (206) (8) (13)

- Εµπορικ ές υποχρεώσεις (5.765) (3.165) 10.532

- Υποχρεώσεις  προς συνδεµέν ες επιχ ειρήσεις 362 119 -

- Λ οιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (1.925) 3.221 (2.513)

Πληρωµές αποζηµιώσεων  στο προσωπικό (2.400) (1.270) (1.027)

Πληρωµές αποκαταστάσεων  περιβάλλον τος (1.271) (1.334) (1.084)

Πληρωµές φόρων εισοδήµατος (12.346) (10.119) (10.588)

Ταµειακές  ε ισροές  από  λ ε ιτ ουργ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες

34.606 35.481 54.873
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ . 1.1 -  31.12.2008 1.1 -  31.12.2007 1.1 -  31.12.2006

Ταµειακές  ροές  από  επεν δυτ ικ ές  δραστ ηριότ ητ ες

 - Κτήση παγ ίων  περιουσιακών  στοιχ είων (34.149) (29.380) (25.032)

 - Α ποσβέσεις  ενσωµατωµέν ες στην  ιδ ιοπαραγωγή παγ ίων 502 415 512

 - Εξαγορές επιχ ειρήσεων  και επενδύσεις  σε εν οποιούµεν ες 
εταιρείες

(1.637) (38.821) (888)

 - Είσπραξη από πώληση θυγατρικ ής,  κ αθαρή από διαθέσιµα 
που πωλήθηκαν

6.496 - -

 - Είσπραξη µερισµάτων 411 311 590

 - Α ύξηση µετοχ ικ ού κ εφαλαίου θυγατρικ ής - - 79

 - Είσπραξη τόκων  και χ ρηµατοοικ ονοµικών  εσόδων 443 1.194 832

 - Εισπράξεις  από χρηµατοοικ ονοµικ ά παράγωγα 1.733 - -

 - Έ σοδα από µείωση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική - - 379

 - Ταµειακή ροή από (πώληση) /πρώτη ενσωµάτωση 
θυγατρικών

(41) 358 -

 - Είσπραξη επιχ ορηγήσεων - 458 -

 - Έ σοδα από εκποίηση παγ ίων  περιουσιακών  στοιχ είων 4.240 1.195 889

Ταµειακές  εκροές  από  επενδυτ ικ ές  
δραστ ηριότ ητ ες

(22.002) (64.270) (22.639)

Ταµειακές  ροές  από  χρηµατ οδοτ ικ ές  
δραστ ηριότ ητ ες
 - Εισροή από εξάσκηση προγραµµάτων  χ ορήγησης 
µετοχών

188 1.030 1.166

 - Α γορά ιδ ίων  µετοχών (1.647) - -

 - Καθαρή αύξηση/(µείωση) βραχυπρόθεσµου δαν εισµού 27.800 30.073 (2.488)

 - A ύξηση µακροπρόθεσµου δαν εισµού 151 64.000 519

 - Mείωση µακροπρόθεσµου δαν εισµού (15.923) (59.997) (20.984)

 - Πληρωµές µερισµάτων  σε µετόχους της Εταιρίας (9.557) (9.188) (8.199)

 - Πληρωµές µερισµάτων  σε µετόχους της µειοψηφ ίας (270) (1.286) (1.090)

 - Πληρωµές γ ια χ ρηµατοοικ ονοµικ ά παράγωγα (1.883) - -

 - Πληρωµή τόκων  και χ ρηµατοοικ ονοµικών  εξόδων (13.325) (11.588) (8.327)

Ταµειακές  (εκροές) / ε ισροές  από  χρηµατ οδοτ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες

(14.466) 13.044 (39.403)

 - Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές επί των  ροών (280) (164) (1.312)

Καθαρή µείωση δ ιαθεσίµων  και τ αµειακών  
ισοδυνάµων  

(2.142) (15.909) (8.481)

∆ ιαθέσιµα και τ αµειακά ισοδύναµα στ ην  αρχή τ ης  
χρήσης

15.310 33.783 42.907

 - Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές επί των  διαθεσίµων  και 
ταµειακών  ισοδύναµων  της αρχής της χ ρήσης

266 (1.328) (643)

- Μείον : Χρηµατικ ά δ ιαθέσιµα διακοπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- (1.236) -

∆ ιαθέσιµα και τ αµειακά ισοδύναµα στ ο  τ έλ ος  τ ης  
χρήσης

13.434 15.310 33.783
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 
(οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Χρήσεις 2007 – 2008 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το 2008 ανήλθαν σε € 
34.606 χιλ. έναντι € 35.481 χιλ. κατά το 2007, ήτοι µείωση κατά € 875 χιλ. Στη διαµόρφωση 
των καθαρών ταµειακών εισροών ύψους € 34.606 χιλ. συνέβαλαν τα µειωµένα κέρδη προ 
φόρων, σε σχέση µε το 2007, ποσού € 24.711 χιλ., οι εκροές από την αύξηση των 
αποθεµάτων ποσού € 18.057 χιλ., κυρίως λόγω αύξησης του µπεντονίτη και των προϊόντων 
της Otavi που οφείλονται στην επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας κατά το τέταρτο 
τρίµηνο του 2008, και οι εκροές από την µείωση των εµπορικών υποχρεώσεων ποσού € 5.765 
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χιλ. Επίσης στην µείωση αυτή συνέβαλαν οι εκροές από την αύξηση των απαιτήσεων από 
συνδεµένες εταιρίες ποσού € 2.285 χιλ., κυρίως λόγω της προκαταβολής που δόθηκε στη 
συγγενή εταιρία Dolphin CI S&B Holdings Ltd. για την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων 
της, καθώς και οι αυξηµένες εκροές για πληρωµές φόρων εισοδήµατος ποσού € 12.346 χιλ. 
και αποζηµιώσεων προσωπικού € 2.400 χιλ. Τα παραπάνω αντισταθµίστηκαν από τις εισροές 
που προήλθαν από την µείωση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 14.242, κυρίως λόγω των 
εντατικότερων προσπαθειών είσπραξης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008 καθώς και στην 
επιβράδυνση της εµπορικής δραστηριότητας κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008.   
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 2008 ανήλθαν σε € 
22.002 χιλ. έναντι € 64.270 χιλ. κατά το 2007, ήτοι µείωση κατά 42.268 χιλ., η οποία 
προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι κατά το 2007 ο Όµιλος προέβη σε σηµαντικές εξαγορές 
επιχειρήσεων ύψους € 38.821 χιλ. σε σύγκριση µε το 2008 € 1.637 χιλ. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 2008 ήταν αρνητικές 
και ανήλθαν σε € 14.466 χιλ. έναντι των αντίστοιχων θετικών € 13.044 χιλ. κατά το 2007, 
ήτοι µείωση κατά € 27.510 χιλ., η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή µείωση του 
µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά το 2008 καθώς και από τις αυξηµένες πληρωµές για τόκους 
και χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
 
Χρήσεις 2006 – 2007 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το 2007 ανήλθαν σε € 
35.481 χιλ. έναντι € 54.873 χιλ. κατά το 2006, ήτοι µείωση κατά € 19.392 χιλ. Στη 
διαµόρφωση των καθαρών ταµειακών εισροών του 2007 ύψους € 35.481 χιλ. συνέβαλαν τα 
κέρδη προ φόρων τα οποία µετά τις αναπροσαρµογές ανήλθαν σε € 76.623 χιλ., τα οποία 
αντισταθµίστηκαν από τις εκροές από την αύξηση των αποθεµάτων ποσού € 14.227 χιλ. και 
από τις εκροές από την αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 13.322 χιλ., κυρίως λόγω 
της αύξησης της πωλήσεων, καθώς και από τις αυξηµένες εκροές για πληρωµές φόρων 
εισοδήµατος ποσού € 10.119 χιλ. 
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το 2007 ανήλθαν σε € 
64.270 χιλ. έναντι € 22.639 χιλ. κατά το 2006, ήτοι αύξηση κατά € 41.631 χιλ., η οποία 
προέκυψε κυρίως από το γεγονός ότι κατά το 2007 ο Όµιλος προέβη σε σηµαντικές εξαγορές 
επιχειρήσεων ύψους € 38.821 χιλ. σε σύγκριση µε το 2006 € 888 χιλ. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 2007 ήταν θετικές 
και ανήλθαν σε € 13.044 χιλ. έναντι των αντίστοιχων αρνητικών € 39.403 χιλ. κατά το 2006, 
ήτοι αύξηση κατά € 52.447 χιλ., η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση του 
βραχυπρόθεσµου και του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά το 2007 που εξυπηρέτησε το 
πρόγραµµα εξαγορών και επενδύσεων. 
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3.18.2.6 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης για τις 

χρήσεις 2006 - 2008 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι καταστάσεις µεταβολών ιδίων κεφαλαίων του 
Οµίλου κατά τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008: 



   

 
σε € χ ιλ .

Μετ οχικό 
Κεφάλαιο

∆ ιαφορά 

υπερ τ ο  
άρτ ιο

Ίδιες  
Μ ετ οχές

Αποθεµατ ικό  
δ ικαιωµάτ ων  

προαίρεσης  
αγοράς  

µετ οχών

Αποθεµατ ικό  
αποτ ίµησης  

παραγώγων  
χρηµ/κων  

προ ϊόν τ ων

Λο ιπά 
αποθεµατ ικά

Συναλ /κες  

δ ιαφορές  
ενοπο ίησης

Αποτ /τ α 
ε ις  ν έο

Σύνολο
∆ ικαιώµατ α 
µε ιοψηφίας

Σύνολο 

ιδ ίων  
κ εφαλαίων

Υπόλο ιπο  1 Ιαν ουαρίου 2006 30.382 29.898 - 509 (268) 83.895 2.956 27.861 175.233 7.890 183.123

- Κέρδη χρήσης 2006 - - - - - - - 22.096 22.096 1.442 23.538

- Συν .  ∆ ιαφορά αποτίµησης θυγατρικών  - - - - - - (5.201) - (5.201) - (5.201)

- Αποτίµηση  παραγώγων  (κ αθαρό από 
αναβ/νη φορ/κή  υποχρέωση € 153)

- - - - 348 - - - 348 - 348

Σύνολο  κ ερδών/(ζ ηµιών ) τ ης  

χρήσης
- - - - 348 - (5.201) 22.096 17.243 1.442 18.685

- Πληρωµή µερίσµατος - - - - - (1.417) - (6.786) (8.203) - (8.203)

- Πληρωµή µερίσµατος σε µειοψηφ ία - - - - - - - - - (1.090) (1.090)

- Προγράµµατα χ ορήγησης µετοχών  στο 
προσ/κό

- - - 261 - - - - 261 - 261

- ∆ ιανοµή δωρεάν  µετοχών  στο προσ/κό 72 564 - - - - - - 636 - 636

- Αύξηση/(µείωση)µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 197 1.343 - (374) - - - - 1.166 - 1.166

- Αύξηση/(µείωση) ποσοστού  συµµετοχής 
σε θυγατρικ ές

- (86) - - - 72 - (121) (135) (127) (262)

- Αναλογ ία µειοψηφ ίας σε αύξηση µετ.  
κ εφ .  θυγατρικ ής

- - - - - - - - - 79 79

- Πρώτη ενσωµάτωση κ οιν οπραξ ίας µε την  
µέθοδο της αναλογ ικ ής εν οποίησης

- - - - - - - - - 839 839

- Μεταφορές - - - - - 6.369 - (6.369) - - -

- Μεταβολή λ όγω  µείωσης φορ.  
συντελ εστή θυγατρικ ής 

- - - - - 916 - - 916 - 916

- Λοιπές κ ιν ήσεις - - - - - 145 - 82 227 49 276

Υπόλο ιπο  31 ∆εκεµβρίου 2006 30.651 31.719 - 396 80 89.980 (2.245) 36.763 187.344 9.082 196.426

Ποσά αποδ ιδόµενα στ ους  µετ όχους  τ ης  Ετ αιρε ίας

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) οι οποίες συντάχθηκαν κατά 
∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ .

Μετ οχικό  

Κεφάλαιο

∆ ιαφορά 
υπερ τ ο 

άρτ ιο

Ίδ ιες  

Μετ οχές

Αποθεµατ ικό  

δικαιωµάτ ων  
προαίρεσης  

αγοράς 
µετ οχών

Αποθεµατ ικό  

αποτ ίµησης  
παραγώγων  

χρηµ/κων  
προϊόν τ ων

Λοιπά 

αποθεµατ ικά

Συναλ /κες  
δ ιαφορές  

εν οπο ίησης

Αποτ /τ α 

ε ις  ν έο
Σύνολο

∆ ικαιώµατ α 

µειοψηφίας

Σύνολο  
ιδ ίων  

κεφαλαίων

Υπόλο ιπο  1 Ιαν ουαρίου 2007 30.651 28.352 - 396 80 89.980 (2.245) 40.130 187.344 9.082 196.426

- Κέρδη χ ρήσης 2007 - - - - - - - 25.668 25.668 1.008 26.676

- Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές - - - - - - (4.363) 83 (4.280) (168) (4.448)

- Αποτίµηση  παραγώγων  (καθαρό από 
αναβ/νη φορ/κή  απαίτηση € 27)

- - - - (80) - - - (80) - (80)

Σύνολο κ ερδών/(ζ ηµιών ) τ ης  

χρήσης
- - - - (80) - (4.363) 25.751 21.308 840 22.148

- Πληρωµή µερίσµατος - - - - - (3.094) - (6.126) (9.220) - (9.220)

- Πληρωµή µερίσµατος σε µειοψηφ ία - - - - - - - - - (1.286) (1.286)

- Προγράµµατα χ ορήγησης µετοχών  στο 
προσ/κό

- - - 794 - - - - 794 - 794

- ∆ ιανοµή δωρεάν  µετοχών  στο προσ/κό 60 566 - - - - - - 626 - 626

- Αύξηση/(µείωση)µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 166 1.139 - (275) - - - - 1.030 - 1.030

- Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικ ές

- - - - - - - (181) (181) (27) (208)

- Πρώτη ενσωµάτωση κοιν οπραξίας µε την  
µέθοδο της αναλογ ικ ής εν οποίησης

- - - - - - (366) 243 (123) 98 (25)

- Μεταφορές - - - - - 193 88 (281) - - -

- Λοιπές κ ιν ήσεις - - - - - (39) - (4) (43) (12) (55)

Υπόλο ιπο  31 ∆εκεµβρίου 2007 30.877 30.057 - 915 - 87.040 (6.886) 59.532 201.535 8.695 210.230

Ποσά αποδ ιδόµενα στ ους  µετ όχους τ ης  Ετ αιρε ίας

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 



 215

σε € χ ιλ .

Μετ οχικό  
Κεφάλαιο

∆ ιαφορά 
υπερ τ ο 
άρτ ιο

Ίδ ιες  
Μετ οχές

Αποθεµατ ικό  
δικαιωµάτ ων  
προαίρεσης  
αγοράς 
µετ οχών

Αποθεµατ ικό  
αποτ ίµησης  
παραγώγων  
χρηµ/κων  
προϊόν τ ων

Λοιπά 
αποθεµατ ικά

Συναλ /κες  
δ ιαφορές  

εν οπο ίησης

Αποτ /τ α 
ε ις  ν έο

Σύνολο
∆ ικαιώµατ α 
µειοψηφίας

Σύνολο  
ιδ ίων  

κεφαλαίων

Υπόλο ιπο  1 Ιαν ουαρίου 2008 30.877 30.057 - 915 - 87.040 (6.886) 59.532 201.535 8.695 210.230

- Κέρδη χρήσης 2008 - - - - - - - 15.367 15.367 270 15.637

- Συναλλαγµατικ ές δ ιαφορές - - - - - - 254 - 254 - 254

- Αποτίµηση  παραγώγων  (καθαρή από 
αναβ/νη φορ/κή  απαίτηση € 130) - - - - (391) - - - (391) - (391)

- Αποτίµηση διαθέσιµων  προς πώληση 
επενδύσεων  (καθαρή από αναβ/νη φορ/κη 
απαίτηση € 37)

- - - - - 110 - - 110 - 110

Σύνολο κερδών/(ζ ηµιών ) τ ης  
χρήσης

- - - - (391) 110 254 15.367 15.340 270 15.610

- Πληρωµή µερίσµατος - - - - - (2.933) - (6.639) (9.572) - (9.572)

- Πληρωµή µερίσµατος σε µειοψηφ ία - - - - - - - - - (270) (270)

- Προγράµµατα χ ορήγησης µετοχών  στο 
προσ/κό - - - 644 - - - - 644 - 644

- ∆ ιανοµή δωρεάν  µετοχών  στο προσ/κό 65 585 - - - - - - 650 - 650

- Αύξηση  µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 69 406 - (287) - - - - 188 - 188

- Αύξηση  µετοχ ικ ού κ εφαλαίου από τη 
διαφορά υπέρ το άρτιο 19.452 (19.452) - - - - - - - - -

- Μείωση µετοχ ικ ού κ εφαλαίου (19.452) - - - - - - - (19.452) - (19.452)

- Αγορά ιδ ίων  µετοχών - - (1.647) - - - - - (1.647) - (1.647)

- Πώληση θυγατριικών - - - - - (113) 80 27 (6) (478) (484)

- Εκ χώρηση µετοχών  (carv e  out) 
θυγατρικ ής στους µετόχους της Εταιρείας - - - - - 4.573 - 187 4.760 (7.073) (2.313)

- Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικ ές - - - - - - - (135) (135) (44) (179)

- Πρώτη ενοποίηση πρώην  συγγ ενούς 
εταιρείας µε τη µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης

- - - - - 166 - - 166 208 374

- Μεταφορές - - - - - 11.640 (118) (11.548) (26) 26 -

Υπόλο ιπο  31 ∆εκεµβρίου 2008 31.011 11.596 (1.647) 1.272 (391) 100.483 (6.670) 56.791 192.445 1.334 193.779

Ποσά αποδ ιδόµενα στ ους  µετ όχους τ ης  Ετ αιρείας

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006) και δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.



   

 

3.18.2.7 Επεξηγηµατικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρία έχει συντάξει εκθέσεις στις οποίες παρατίθενται σηµειώσεις και πληροφορίες επί των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008, οι 
οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του 
Ν.3371/2005. Οι εν λόγω εκθέσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα του εκδότη 
www.sandb.com. 
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3.18.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Περιόδου 1.1 – 30.06.2009 
 
 
Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες 
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες 
έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή, εκτός από τον ισολογισµό της 31.12.2008 ο οποίος προέρχεται από τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την 
Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί από τον ίδιο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 
Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
www.sandb.com 
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3.18.3.1 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων αποτελεσµάτων περιόδου 1.1 – 

30.06.2009 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα του 
Οµίλου για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009: 
 

Για τ ηv  περίοδο  
που έληξε 30 

Ιουν ίου,

σε € χ ιλ . 2009

Συν εχιζ όµενες  
δραστ ηριότ ητ ες

∆ ιακοπτ όµεν ες  
δραστ ηριότ ητ ες

Σύνολο

Πωλήσεις 157.621 237.142 12.012 249.154

Κόστος πωλήσεων (124.965) (182.290) (8.813) (191.103)

Μ ικτ ό  κ έρδος 32.656 54.852 3.199 58.051

Έ ξοδα διοίκησης (18.685) (24.051) (1.012) (25.063)

Έ ξοδα διάθεσης (11.274) (12.294) (2.031) (14.325)

Λ οιπά έσοδα 3.777 3.829 275 4.104

Λοιπά έξοδα (235) (341) (2) (343)

Λ ειτ ουργ ικά κ έρδη 6.239 21.995 429 22.424

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.036 215 32 247

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5.355) (7.846) (249) (8.095)

Κέρδη /(ζηµίες) από πώληση 
συγγ ενών  και θυγατρικών  
εταιριών

708 (320) 5.357 5.037

Αναλογ ία στις (ζηµίες) / στα 
κ έρδη συγγ ενών  εταιριών

(141) 638 - 638

Κέρδη προ φόρων 2.487 14.682 5.569 20.251

Φόροι εισοδήµατος (670) (4.322) (3.127) (7.449)

Κέρδη µετ ά από  φόρους 1.817 10.360 2.442 12.802

Κατ αν έµον τ αι :

Στους Ιδιοκ τήτες της Εταιρίας 1.852 10.227 2.442 12.669

Σε δικαιώµατα µειοψηφ ίας (35) 133 - 133

1.817 10.360 2.442 12.802

Κέρδη ανά µετ οχή 

Βασικά 0,0600 0,3308 0,0789 0,4097

Αποµειωµένα 0,0597 0,3286 0,0785 0,4071

Μέσος  στ αθµισµένος  
αριθµός  µετ οχών

Βασικός 30.860.202

Αποµειωµένος 31.024.890 31.122.924

2008

30.921.167

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ

Για  τ ηv  περίοδο  που έλ ηξε 30 Ιουν ίου,

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες συντάχθηκαν 
κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν κάµψη κατά € 91.533 χιλ. (36,7%) κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 
2008. Η µείωση των πωλήσεων αντανακλά κυρίως τους µικρότερους όγκους πωλήσεων προς 
τους βασικούς κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι κύριοι πελάτες του Οµίλου, όπως οι 
κατασκευές, η αυτοκινητοβιοµηχανία και τα χυτήρια, οι οποίοι, αντιδρώντας στην παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, στράφηκαν στην περικοπή της παραγωγής τους και επικεντρώθηκαν στη 
διαχείριση των αποθεµάτων τους. Επιπρόσθετα, η µείωση οφείλεται στη συµµετοχή της 
διακοπείσας εµπορικής δραστηριότητας του υπο-οµίλου Ergotrak κατά το α’ εξάµηνο του 
2008, οι πωλήσεις της οποίας ανήλθαν σε € 12.012 χιλ.  
 
Τα συνολικά µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 32.656 χιλ. κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1.1 – 30.06.2009, έναντι € 58.051 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2008. Το συνολικό 
περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου παρουσίασε µείωση από 23,3% την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008 σε 20,7% την περίοδο 1.1 – 30.06.2009. Επιπρόσθετα του επιµερισµού του 
σταθερού τµήµατος του κόστους παραγωγής σε µικρότερο όγκο, η µείωση οφείλεται στη 
συµµετοχή στα συνολικά µεγέθη της περιόδου 1.1 – 30.06.2008 των µεγεθών της 
διακοπείσας δραστηριότητας του υπο-οµίλου Ergotrak, του οποίου τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε 
€ 3.199 χιλ. 
 
Τα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε € 6.239 χιλ., 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 72,2% σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 30.06.2008, 
κυριότερα ως συνέπεια της µείωσης του µικτού κέρδους κατά 43,7%, η οποία 
αντισταθµίστηκε από την µείωση των εξόδων διοίκησης και των εξόδων διάθεσης κατά 23,9% 
η οποία οφείλεται στις προσπάθειες περιορισµού των δαπανών. 
 
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε € 2.487 
χιλ., παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 87,8% σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008, κυριότερα ως συνέπεια της µείωσης του µικτού κέρδους καθώς και από το 
γεγονός ότι στην εξάµηνη περίοδο του 2008 περιλαµβάνεται καθαρό κέρδος από την 
εκχώρηση του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική και από την πώληση του υπο-οµίλου της Ergotrak 
συνολικού ύψους € 5.037 χιλ. Σηµειώνεται ότι, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009 τα 
κέρδη προ φόρων του Οµίλου περιλαµβάνουν κέρδος από την πώληση ποσοστού συµµετοχής 
στη συγγενή εταιρία Bentec S.p.A. ύψους € 708 χιλ. Σηµαντική µείωση σηµειώθηκε και στην 
αναλογία στα αποτελέσµατα συγγενών εταιριών η οποία διαµορφώθηκε σε ζηµιά € (141) χιλ. 
για το 2009 σε σύγκριση µε το κέρδος € 638 χιλ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τέλος, 
τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν µείωση κατά € 3,5 εκατ., ήτοι 45,0%, σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008 λόγω της πτώσης των επιτοκίων και της θετικής 
επίδρασης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR/USD. 
 
Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε € 
1.817 χιλ., παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 85,8% σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008, κυριότερα ως συνέπεια της µείωσης του λειτουργικού κέρδους κατά 72,2%. 
Επίσης, τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου κατά την εξάµηνη περίοδο του 2008 
περιλαµβάνουν το καθαρό κέρδος (µετά από φόρους) από την εκχώρηση του υπο-οµίλου 
Μοτοδυναµική ύψους € 2.260 χιλ. Η µείωση στο φόρο εισοδήµατος είναι ανάλογη µε τη 
µείωση στα κέρδη προ φόρων. 
 
 
 



 220

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλου για 
τις περιόδους 1.1 – 30.06.2009 και 1.1 – 30.06.2008. Σηµειώνεται ότι τα ενοποιηµένα µεγέθη 
αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα αφορούν τις συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες του Οµίλου. 
 

σε € χ ιλ . 1.1 - 30.06.2009 1.1 - 30.06.2008

Πωλήσεις 157.621 237.142

Κόστος πωλήσεων (124.965) (182.290)

Μικτ ό κέρδος 32.656 54.852

Έξοδα διοίκησης (18.685) (24.051)

Έξοδα διάθεσης (11.274) (12.294)

Λοιπά έσοδα 3.777 3.829

Λοιπά έξοδα (235) (341)

Λειτ ουργ ικά κέρδη 6.239 21.995

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.036 215

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5.355) (7.846)

Κέρδη / (ζηµίες) από πώληση συγγενών και 
θυγατρικών εταιριών

708 (320)

Αναλογία στις (ζηµίες) / στα κέρδη συγγενών 
εταιρειών

(141) 638

Κέρδη προ φόρων 2.487 14.682

Φόροι εισοδήµατος (670) (4.322)

Κέρδη µετ ά από φόρους 1.817 10.360

Κατανέµοντ αι :

Σε µετόχους της Eταιρείας 1.852 10.227

Σε µετόχους της µειοψηφίας (35) 133

1.817 10.360

Κέρδη ανά µετ οχή 

Βασικά 0,0600 0,3308

Αποµειωµένα 0,0597 0,3286

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι οποίες συντάχθηκαν 
κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν κάµψη κατά € 79.521 χιλ. (33,5%) κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2008. Η 
µείωση των πωλήσεων αντανακλά κυρίως τους µικρότερους όγκους πωλήσεων προς τους 
βασικούς κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι κύριοι πελάτες του Οµίλου, όπως οι 
κατασκευές, η αυτοκινητοβιοµηχανία και τα χυτήρια, οι οποίοι, αντιδρώντας στην παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, στράφηκαν στην περικοπή της παραγωγής τους και επικεντρώθηκαν στη 
διαχείριση των αποθεµάτων τους. 
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Μικτό κέρδος 
Το περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου παρουσίασε µείωση από 23,1% την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008 σε 20,7% την περίοδο 1.1 – 30.06.2009. Η πτώση του µικτού περιθωρίου 
οφείλεται κυρίως στον επιµερισµό του σταθερού τµήµατος του κόστους παραγωγής σε 
µικρότερο όγκο και αντισταθµίζει τη θετική επίδραση από την πτώση των τιµών σε βασικά 
στοιχεία του κόστους παραγωγής όπως οι ναύλοι και το πετρέλαιο. 
 
Έξοδα διοίκησης 
Τα Έξοδα διοίκησης του Οµίλου παρουσίασαν µείωση της τάξης του 22,3% εντός της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2008. Η µείωση 
των εξόδων διοίκησης οφείλεται στις προσπάθειες περιορισµού των γενικών εξόδων. 
 
Έξοδα διάθεσης 
Τα Έξοδα διάθεσης του Οµίλου ανήλθαν σε € 11.274 χιλ. την περίοδο 1.1 – 30.06.2009, 
παρουσιάζοντας µείωση € 1 εκατ. περίπου, ήτοι 8,3%, σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008. Η µείωση των εξόδων διάθεσης οφείλεται τόσο στις προσπάθειες περιορισµού 
των γενικών εξόδων όσο και στην µείωση των πωλήσεων. 
 
Λειτουργικά κέρδη 
Τα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε € 6.239 χιλ., 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 71,6% σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 30.06.2008, 
κυριότερα ως συνέπεια της µείωσης του µικτού κέρδους, η οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει 
από την µείωση των εξόδων διοίκησης και των εξόδων διάθεσης κατά 17,6%, η οποία 
οφείλεται στις προσπάθειες περιορισµού των δαπανών. 
 
Κέρδη προ φόρων 
Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε € 2.487 χιλ., 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 83,1% σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 30.06.2008, 
κυριότερα ως συνέπεια της µείωσης του µικτού κέρδους καθώς και από τη σηµαντική µείωση 
που σηµειώθηκε στην αναλογία στα αποτελέσµατα συγγενών εταιριών η οποία διαµορφώθηκε 
σε ζηµιά € (141) χιλ. για το α’ εξάµηνο 2009 σε σύγκριση µε κέρδος € 638 χιλ. για την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Αναφορικά µε τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα για την 
περίοδο 1.1 – 30.06.2009, αυτά παρουσίασαν µείωση κατά € 3,3 εκατ., ήτοι 43,4%, σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008, λόγω της πτώσης των επιτοκίων και της θετικής 
επίδρασης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR/USD. Σηµειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων της 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009 περιλαµβάνουν κέρδος από την πώληση ποσοστού συµµετοχής 
στη συγγενή εταιρία Bentec S.p.A. ύψους € 708 χιλ. 
 
Κέρδη µετά από φόρους 
Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 σε € 1.817 
χιλ., παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 82,5% σε σχέση µε την περίοδο 1.1 – 
30.06.2008, κυριότερα ως συνέπεια της µείωσης του λειτουργικού κέρδους κατά 71,6%, η 
οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει από την µείωση των καθαρών χρηµατοοικονοµικών εξόδων 
καθώς και από το κέρδος από των πώληση ποσοστού συµµετοχής στη συγγενή εταιρία Bentec 
S.p.A. Η µείωση στο φόρο εισοδήµατος είναι ανάλογη µε τη µείωση στα κέρδη προ φόρων. 
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3.18.3.2 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένης κατάστασης συνολικών εσόδων 
περιόδου 1.1 – 30.06.2009 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιηµένων κατάστασης συνολικών 
εσόδων της περιόδου 1.1 - 30.06.2009: 
 

Για τ ηv  περίοδο που 
έληξε 30 Ιουν ίου,

σε € χ ιλ . 2009

Συνεχιζ όµενες 
δραστ ηριότ ητ ες

∆ιακοπτ όµενες 
δραστ ηριότ ητ ες

Σύνολο

 Κέρδη µετ ά από φόρους 1.817 10.360 2.442 12.802

 Λοιπά συνολ ικά έσοδα 

 Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης: 

  -Θυγατρικών 568 (2.598) (3) (2.601)

  -Συγγενών (32) (2) - (2)

 Αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 25 392 - 392

 Αποτίµηση παραγώγων 477 - - -

 Φόρος εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την  
αποτίµηση διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων 

(6) (98) - (98)

 Φόρος εισοδήµατος σχετιζόµενος µε την  
αποτίµηση παραγώγων 

(119) - - -

 Λοιπά συνολ ικά έσοδα / (ζ ηµίες) περιόδου, 
 µετ ά από φόρους 

913 (2.306) (3) (2.309)

 Συγκεντ ρωτ ικά συνολ ικά έσοδα 
 περιόδου, µετ ά από φόρους 

2.730 8.054 2.439 10.493

 Κατ ανέµοντ αι: 

 Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 2.754 7.921 2.439 10.360

 Σε δικαιώµατα µειοψηφίας (24) 133 - 133

2.730 8.054 2.439 10.493

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Για τ ηv  περίοδο που έληξε 30 Ιουν ίου,

2008

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.18.3.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ενοποιηµένων ισολογισµών περιόδου 
1.1 – 30.06.2009 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισµού σε ενοποιηµένο επίπεδο 
για την περίοδο που έληξε την 30.06.2009: 
 

σε € χ ιλ . 30.06.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλ οφορούν τ α περιουσιακά στ οιχε ία

Ενσώµατα πάγ ια περιουσιακ ά στοιχ εία 189.243 185.979

Επενδυτικ ά ακ ίνητα 20.472 20.607

Υπεραξ ία 82.440 82.508

Λοιπά ασώµατα πάγ ια περιουσιακά στοιχ εία 24.176 25.099

Συµµετοχ ές σε συγγ εν είς  εταιρίες 9.119 9.616

Αναβαλ λόµενες φορολογ ικ ές  απαιτήσεις 4.285 3.861

∆ ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικ /κά στοιχ εία 270 245

Λοιπά µη κυκλοφ /ν τα περιουσιακά στοιχ εία 2.315 2.365

Σύνολ ο µη κυκλοφορούν τ ων περιουσιακών
στ οιχε ίων

332.320 330.280

Κυκλοφορούν τ α  περ ιουσιακά στ ο ιχεία

Αποθέµατα 75.497 92.159

Εµπορικ ές  απαιτήσεις 46.507 53.489

Απαιτήσεις  από συνδεµέν ες  επιχ ειρήσεις 2.858 3.316

Απαιτήσεις  από φ όρους εισοδήµατος 2.597 1.758

Λοιπές απαιτήσεις 14.157 15.932

∆ ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 30.617 13.434

Σύνολ ο κυκλοφορούν τ ων περιουσιακών
στ οιχε ίων

172.233 180.088

Σύνολ ο εν εργητ ικού 504.553 510.368
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ . 30.06.2009 31.12.2008

Ι∆ ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδ ια  κ εφάλαια που αναλογούν  σε  µετ όχους  
τ ης  Ετ αιρε ίας

Μετοχ ικ ό κ εφάλαιο 31.069 31.011

∆ ιαφορά υπέρ το άρτιο 11.839 11.596

Ίδιες  µετοχές (1.814) (1.647)

Αποθεµατικό δ ικαιωµάτων  προαίρεσης αγ οράς 
µετοχών

1.538 1.272

Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγων (33) (391)

Λοιπά αποθεµατικ ά 101.146 100.483

Συναλ /κ ές  δ ιαφορές ενοποίησης (6.145) (6.670)

Αποτελ έσµατα εις  ν έο 53.030 56.791

Σύνολ ο 190.630 192.445

∆ ικ αιώµατα µειοψηφ ίας 1.293 1.334

Σύνολ ο ιδ ίων  κ εφαλαίων  191.923 193.779

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικ ού 17.323 16.476

Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλον τος 14.558 14.875

Λοιπές προβλέψεις 2.099 2.945

Μακροπρόθεσµα δάνεια 154.772 119.735

Αναβαλ λόµενες φορολογ ικ ές  υποχρεώσεις 15.854 15.751

Κρατικ ές επιχορηγήσεις 2.049 2.021

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 874 678

Σύνολ ο µακροπρόθεσµων  υποχρεώσεων 207.529 172.481

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις

Εµπορικ ές  υποχρεώσεις 24.244 23.448

Υποχρεώσεις  προς συνδεµένες επιχ ειρήσεις 1.764 481

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 35.426 43.814

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων  δανείων 15.063 53.034

Υποχρεώσεις  από φόρους εισοδήµατος 400 492

Μερίσµατα πληρωτέα 4.528 75

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.676 22.764

Σύνολ ο βραχυπρόθεσµων  υποχρεώσεων 105.101 144.108

Σύνολ ο ιδ ίων  κ εφαλαίων  και υποχρεώσεων 504.553 510.368
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και 
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Σηµειώνεται ότι, τα ποσά που αφορούν στα µεγέθη του ενοποιηµένου ισολογισµού της 31.12.2008 και εµφανίζονται 
ως συγκριτικά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, διαφέρουν από τα 
αντίστοιχα µεγέθη που εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, διότι έχουν γίνει 
οι εξής αναταξινοµήσεις:  
(i) ποσό € 615 χιλ. που αφορούσε υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες µεταφέρθηκε από τις «Εµπορικές 

υποχρεώσεις» στις «Υποχρεώσεις προς συνδεµένες εταιρίες» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως 
συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009,  

(ii) πιστωτικό ποσό € 970 χιλ. που αφορούσε λοιπές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Απαιτήσεις από φόρους 
εισοδήµατος» στις «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως 
συγκριτική στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, και  

(iii) ποσό € 433 χιλ. που αφορούσε φορολογικές υποχρεώσεις µεταφέρθηκε από τις «Λοιπές προβλέψεις» στις 
«Απαιτήσεις από φόρους εισοδήµατος» στην οικονοµική θέση του Οµίλου την 31.12.2008 ως συγκριτική στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009. 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκε από € 185.979 
χιλ. την 31.12.2008 σε € 189.243 χιλ. την 30.06.2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 3.264 
χιλ. Η αύξηση αυτή έχει προκύψει κυρίως από την αύξηση των δαπανών λειτουργικής 
ανάπτυξης εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης ορυκτών – µεταλλευµάτων καθώς και από 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για νέα µεγάλα έργα για αύξηση της ωφέλιµης ζωής και της 
παραγωγικής δυναµικότητας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 
 
Η µείωση του υπολοίπου του λογαριασµού Υπεραξία από € 82.508 χιλ. την 31.12.2008 σε € 
82.440 χιλ. την 30.06.2009 οφείλεται σε συναλλαγµατικές διαφορές καθώς υφίστανται 
κονδύλια υπεραξίας σε ∆ολάρια ΗΠΑ που αφορούν σε εξαγορές που έχουν γίνει στο παρελθόν 
στις ΗΠΑ. 
 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναφέρονται σε λογισµικό, άδειες – 
παραχωρήσεις, σήµατα και πελατολόγια. Η αναπόσβεστη αξία των λοιπών ασώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε € 24.176 χιλ. την 30.06.2009, έναντι € 25.099 
χιλ. την 31.12.2008. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στον λογισµό αποσβέσεων της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30.06.2009. 
 
Η µείωση του κονδυλίου Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες την 30.06.2009 σε σχέση µε την 
31.12.2008 οφείλεται κυρίως στην πώληση του ποσοστού συµµετοχής 14,95% που κατείχε ο 
Οµιλος στην εταιρία Bentec S.p.A. 
 
Η µείωση των αποθεµάτων αφορά τη µείωση αποθεµάτων µπεντονίτη κατά €6.684 χιλ., 
αποθεµάτων Otavi κατά € 6.450 χιλ., αποθεµάτων περλίτη κατά € 1.960 χιλ., αποθεµάτων 
συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης κατά € 1.172 χιλ. και αποθεµάτων βωξίτη κατά € 413 χιλ, 
και είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας αποτελεσµατικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης σε 
ένα περιβάλλον µε χαµηλότερους όγκους πωλήσεων. 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις παρουσιάζουν µείωση που οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση των 
προσπαθειών είσπραξης καθώς και στη µείωση των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2009. 
 
Η µείωση των απαιτήσεων από συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 30.06.2009 οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην πλήρη είσπραξη της απαίτησης από την συγγενή εταιρία Laviosa Promasa 
S.A. 
 
Η µείωση στο υπόλοιπο του κονδυλίου λοιπές απαιτήσεις αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην 
µείωση του εισπρακτέου ΦΠΑ. 
 
Η καθαρή θέση του Οµίλου την 30.06.2009 ανήλθε σε € 191.923 χιλ. έναντι € 193.779 χιλ. 
την 31.12.2008, µειωµένη κατά € 1.856 χιλ., λόγω των µειωµένων κερδών για την περίοδο 
1.1 - 30.6.2009 και τη διανοµή µερισµάτων ύψους € 4.962 χιλ.  
  
Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου την 30.06.2009 είχε µειωθεί κατά € 28.505 χιλ. σε σχέση µε 
την 31.12.2008 κυρίως συνεπεία των αυξηµένων θετικών ταµειακών ροών που προέκυψαν 
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από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου. Ειδικότερα, τα διαθέσιµα του Οµίλου την 
30.06.2009 ανήλθαν σε € 30.617 χιλ. έναντι € 13.434 χιλ. την 31.12.2008 και ο συνολικός 
δανεισµός του Οµίλου µειώθηκε από € 216.583 χιλ. σε € 205.261 χιλ. Η µείωση του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού την 30.06.2009, σε σχέση µε την 31.12.2008 οφείλεται στη 
µείωση του βραχυπρόθεσµου µέρους των µακροπρόθεσµων δανείων, καθώς και στην 
αντικατάσταση βραχυπρόθεσµου δανεισµού µε µακροπρόθεσµο δανεισµό.  
 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού ανήλθε την 30.06.2009 σε € 17.323 χιλ. έναντι € 
16.476 χιλ. την 31.12.2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 847 χιλ. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη χρονική ωρίµανση του δικαιώµατος αποζηµίωσης των υπαλλήλων του 
Οµίλου. 
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 30.06.2009 παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα 
µε την 31.12.2008. 
 
Η αύξηση των πληρωτέων µερισµάτων την 30.06.2009, σε σχέση µε την 31.12.2008, 
οφείλεται στο ότι η καταβολή µερίσµατος χρήσης 2008 ξεκίνησε µετά τις 30.06.2009, στις 
08.07.2009. 
 
Η αύξηση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση των λοιπών δεδουλευµένων εξόδων η οποία αντισταθµίστηκε από την µείωση των 
δεδουλευµένων τόκων. 
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3.18.3.4 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ταµειακών ροών περιόδου 1.1 – 

30.06.2009 
 
Οι ταµειακές ροές του Οµίλου για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 αναλύονται στον κάτωθι 
πίνακα: 
 
σε € χ ιλ . 1.1 - 30.06.2009 1.1 -  30.06.2008

Ταµειακές  ροές  από λ ειτ ουργ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες
Κέρδη χ ρήσης προ φόρων  συνεχ ιζόµενων  
δραστηριοτήτων

2.487 14.682

Κέρδη χ ρήσης προ φόρων  διακοπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- 5.569

Κέρδη χρήσης  προ φόρων  2.487 20.251

Προσαρµογή γ ια:

- Α ποσβέσεις  ενσώµατων  κ αι ασώµατων  πάγ ιων  
περιουσιακών  στοιχ είων

12.125 12.917

- Α ποσβέσεις  επιχ ορηγήσεων (75) (77)

- Προβλ έψεις,  καθαρή κ ίνηση (512) 2.093

- Χρηµατοοικονοµικ ά έσοδα (1.036) (247)

- Χρηµατοοικονοµικ ά έξοδα 5.355 8.095

- Α ναλογ ία στις  ζηµίες/(κ έρδη) συγ γενών  εταιριών 141 (638)

- Κέρδη από πώληση συγ γενών  και θυγατρικών  
εταιριών ,  καθαρά

(708) (5.037)

- Κέρδη από εκ ποίηση παγ ίων  περιουσιακών  στοιχ είων (142) (1.227)

17.635 36.130

(Α ύξηση) / Μείωση σε:

- Α ποθέµατα 16.136 (1.016)

- Εµπορικ ές απαιτήσεις 6.296 (11.316)

- Α παιτήσεις  από συνδεµέν ες επιχ ειρήσεις 1.007 (4.927)

- Λ οιπές  απαιτήσεις 2.420 (2.078)

Αύξηση / (Μείωση) σε:

- Εµπορικ ές υποχρεώσεις 1.500 1.629

- Υποχρεώσεις  προς συνδεµέν ες επιχ ειρήσεις 668 10

- Λ οιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.284 (724)

Πληρωµές αποζηµιώσεων  στο προσωπικ ό (581) (1.674)

Πληρωµές αποκαταστάσεων  περιβάλ λοντος (406) (474)

Πληρωµές φ όρων  εισοδήµατος (1.688) (5.020)

Ταµειακές  εισροές  από λ ε ιτ ουργ ικ ές  
δραστ ηριότ ητ ες

47.271 10.540
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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σε € χ ιλ . 1.1 - 30.06.2009 1.1 -  30.06.2008

Ταµειακές  ροές  από επενδυτ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες

 - Κτήση παγ ίων  περιουσιακών  στοιχ είων (12.896) (15.421)

 - Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στην  ιδιοπαραγωγή 
παγ ίων

297 272

 - Εξαγ ορές επιχ ειρήσεων  κ αι επεν δύσεις σε 
εν οποιούµεν ες  εταιρείες

(768) (886)

 - Είσπραξη από πώληση συγγ ενών  κ αι θυγατρικών ,  
καθαρή από διαθέσιµα που πωλήθηκαν

550 -

 - Είσπραξη µερισµάτων 171 -

 - Είσπραξη τόκων  κ αι χρηµατοοικ ον οµικών  εσόδων 109 995

 - Εισπράξεις  από χρηµατοοικον οµικά παράγωγα 176 -

 - Ταµειακ ή ροή από (πώληση) / πρώτη ενσωµάτωση 
θυγατρικών

- (41)

 - Είσπραξη επιχορηγήσεων 104 -

 - Έ σοδα από εκποίηση παγ ίων  περιουσιακών  
στοιχ είων

250 3.678

Ταµειακές  εκροές  από επεν δυτ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες

(12.007) (11.403)

Ταµειακές  ροές  από χρηµατ οδοτ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες

 - Α γ ορά ιδίων  µετοχών (167) (174)

 - Καθαρή αύξηση βραχυπρόθεσµου δανεισµού (8.388) 34.597

 - Aύξηση µακροπρόθεσµου δαν εισµού 50.000 -

 - Mείωση µακροπρόθεσµου δαν εισµού (53.000) (15.518)

 - Πληρωµές µερισµάτων  σε ιδ ιοκ τήτες της Εταιρίας (13) (9.553)

 - Πληρωµές µερισµάτων  σε µετόχ ους της µειοψηφ ίας (24) (117)

 - Πληρωµές γ ια χ ρηµατοοικονοµικ ά παράγωγα (1.632) -

 - Πληρωµή τόκων  και χ ρηµατοοικ ον οµικών  εξόδων (5.082) (7.604)

Ταµειακές  εκροές  από χρηµατ οδοτ ικές  
δραστ ηριότ ητ ες

(18.306) 1.631

 - Συναλλαγµατικ ές  διαφορές επί των  ροών 324 162

Καθαρή αύξηση δ ιαθεσίµων  και τ αµε ιακών  
ισοδυν άµων  

17.282 930

∆ ιαθέσιµα κα ι τ αµε ιακά  ισοδύναµα στ ην  αρχή 
τ ης  περιόδου

13.434 15.310

 - Συναλλαγµατικ ές  διαφορές επί των  δ ιαθεσίµων  και 
ταµειακών  ισοδύναµων  της αρχής της περιόδου

(99) (480)

- Μείον : Χρηµατικ ά διαθέσιµα διακοπτόµενων  
δραστηριοτήτων

- (998)

∆ ιαθέσιµα κα ι τ αµε ιακά  ισοδύναµα στ ο τ έλος  
τ ης  περιόδου

30.617 14.762
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Περίοδος 1.1 – 30.06.2009 
 
Οι καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ανήλθαν σε € 47.271 χιλ. έναντι € 10.540 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008, ήτοι αύξηση κατά € 
36.731 χιλ. Στη διαµόρφωση των καθαρών ταµειακών εισροών ύψους € 47.271 χιλ. 
συνέβαλαν κυρίως οι εισροές από την µείωση των αποθεµάτων ποσού € 16.136 χιλ. και την 
µείωση των εµπορικών απαιτήσεων ποσού € 6.296 χιλ., κυρίως ως αποτέλεσµα της 
προσπάθειας αποτελεσµατικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης σε ένα περιβάλλον µε 
χαµηλότερους όγκους πωλήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009, καθώς και της 
εντατικοποίησης των προσπαθειών είσπραξης των απαιτήσεων. Επίσης, στα παραπάνω 
συνέβαλε η αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων κατά ποσό € 4.284 χιλ. που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση των πληρωτέων µερισµάτων, καθώς η καταβολή µερίσµατος χρήσης 
2008 ξεκίνησε µετά τις 30.06.2009, στις 08.07.2009. Τέλος συνέβαλαν τα, µειωµένα σε σχέση 
µε το α’ εξάµηνο 2008, κέρδη προ φόρων ύψους  € 2.487 χιλ. έναντι €20.251 χιλ. κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008. 
 
Οι καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ανήλθαν σε € 12.007 χιλ. έναντι € 11.403 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008, παρουσιάζοντας 
µείωση κατά € 604 χιλ., η οποία προέκυψε κυρίως από την µείωση των κεφαλαιουχικών 
δαπανών που αντισταθµίστηκε από τα µειωµένα έσοδα για εκποίηση παγίων. 
 
Οι καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το α’ εξάµηνο 2009 
ήταν αρνητικές και ανήλθαν σε € 18.306 χιλ. έναντι των αντίστοιχων θετικών € 1.631 χιλ. 
κατά το α’ εξάµηνο 2008.  Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην καθαρή εισροή του 
δανεισµού ύψους € 19.079 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2008 σε σχέση µε την καθαρή εκροή του 
δανεισµού ύψους € 11.388 χιλ. κατά το α’ εξάµηνο 2009.  
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3.18.3.5 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης της 
περιόδου  1.1 – 30.06.2009 

 
Η ενδιάµεση κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1.1 – 30.06.2009 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

σε € χ ιλ .

Μετ οχικ ό 
Κεφάλα ιο

∆ ιαφορά  
υπερ  τ ο  
άρτ ιο

Ίδ ιες  
Μ ετ οχές

Αποθεµατ ικό  

δ ικ αιωµάτ ων  
προα ίρεσης  
αγοράς  
µετ οχών

Αποθεµατ ικ ό 

αποτ ίµησης  
παραγώγων  
χρηµ/κων  
προ ϊόν τ ων

Λ ο ιπά 
αποθεµατ ικ ά

Συν αλ /κ ες  
δ ιαφορές  

εν οποίησης

Αποτ /τ α 
ε ις  ν έο

Σύνολο
∆ ικαιώµατ α  
µειοψηφίας

Σύνολ ο ιδ ίω ν  
κεφαλα ίων

Υπόλ οιπο  1 Ιανουαρ ίου 2008 30.877 30.057 - 915 - 87.040 (6.886) 59.532 201.535 8.695 210.230

- Κέρδη περιόδου - - - - - - - 12.669 12.669 133 12.802

- Συνολ ικ ά  έσοδα / (ζηµιές) περιόδου - - - - - 294 (2.603) - (2.309) - (2 .309)

- Συγκ εντ ρωτ ικά συν ολ ικά έσοδα / 

(ζ ηµιές ) περ ιόδου
- - - - - 294 (2.603) 12.669 10.360 133 10.493

- ∆ ιανοµή µερισµάτων - - - - - (2.933) - (6.639) (9.572) - (9 .572)

- Πληρωµή µερισµάτων  στην  µειοψηφ ία - - - - - - - - - (117) (117)

- Προγράµµατα χ ορήγ ησης µετοχών - - - 538 - - - - 538 - 538

- Α ύξηση  µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 65 585 - - - - - - 650 - 650

- ∆ ιανοµή δωρεάν  µετοχών  στο προσωπικ ό 34 206 - (240) - - - - - - -

 -Α ύξηση µετοχ ικ ού κ εφαλαίου από την
  δ ιαφορά υπέρ το άρτιο

19.452 (19.452) - - - - - - - - -

- Μείωση µετοχ ικ ού κ εφαλαίου (19.452) - - - - - - - (19.452) - (19.452)

 -Α γορά ιδ ίων  µετοχώ ν - - (174) - - - - - (174) - (174)

 -Πώληση θυγατρικών - - - - - - 80 (152) (72) (478) (550)

- Εκ χώρηση µετοχών  (carv e  out ) 
θυγατρικ ής  στους  µετόχους της  Εταιρείας

- - - - - 4.573 - 187 4.760 (7.073) (2 .313)

- Α ύξηση ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικ ή

- - - - - - - (151) (151) (44) (195)

- Μεταφορές - - - - - 1.191 (127) (1.099) (35) 35 -

Υπόλ οιπο  30  Ιουν ίου 2008 30.976 11.396 (174) 1.213 - 90.165 (9.536) 64.347 188.387 1.151 189.538

Ποσά  αποδ ιδόµεν α στ ους  ιδ ιοκτ ήτ ες  τ ης  Ετ α ιρε ίας

Ο Όµιλος

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Υπόλ οιπο  1 Ιανουαρίου 2009 31.011 11.596 (1.647) 1.272 (391) 100.483 (6.670) 56.791 192.445 1.334 193.779

- Κέρδη περιόδου - - - - - - - 1.852 1.852 (35) 1.817

- Συνολ ικά έσοδα / (ζηµιές) περιόδου - - - - 358 19 525 - 902 11 913

- Συγκ εντ ρωτ ικά συν ολ ικά έσοδα / 

(ζ ηµιές) περ ιόδου
- - - - 358 19 525 1.852 2.754 (24) 2.730

- ∆ ιανοµή µερισµάτων - - - - - - - (4.962) (4.962) - (4 .962)

- Πληρωµή µερισµάτων  στην  µειοψηφ ία - - - - - - - - - (24) (24)

- Προγράµµατα χορήγ ησης µετοχών - - - 312 - - - - 312 - 312

- ∆ ιανοµή δωρεάν  µετοχών  στο προσωπικό 50 209 - - - - - - 259 - 259

- Α ύξηση  µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 8 34 - (46) - - - - (4) - (4)

- Α γορά ιδ ίων  µετοχών - - (167) - - - - - (167) - (167)

- Μεταφορές - - - - - 644 - (651) (7) 7 -

Υπόλ οιπο  30 Ιουν ίου 2009 31.069 11.839 (1.814) 1.538 (33) 101.146 (6.145) 53.030 190.630 1.293 191.923  
Πηγή: ∆ηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009, οι οποίες 
συντάχθηκαν κατά ∆ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, την 31.12.2008 ανήρχετο σε € 
31.010.717, διαιρούµενο σε 31.010.717 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 
1,00 εκάστη.  
 
Την 10η Ιουνίου 2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγήθηκε και η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, την 16η Ιουνίου 2009, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 58.603,00, µε την έκδοση 58.603 νέων µετοχών εκ των 
οποίων:  
 
α) 50.483 µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 ανά µετοχή διετέθησαν σε στελέχη, άνευ 
ανταλλάγµατος, ως µέρος των εκτάκτων αµοιβών παραγωγικότητάς τους. Κατά την παραλαβή 
των µετοχών αυτών από τα στελέχη, η σχετική πρόβλεψη κεφαλαιοποιήθηκε µε µεταφορά 
της διαφοράς ποσού € 208.996,02 στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.  
 
β) 8.120 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 ανά µετοχή διετέθησαν σε στελέχη στα πλαίσια 
προγράµµατος µακροπροθέσµων κινήτρων. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε ποσού € 
33.620,40 µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 
 
Ως εκ τούτου, το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2009 
ανέρχεται σε € 31.069.320,00 διαιρούµενο σε 31.069.320 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 1,00 έκαστη. 
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3.19 Μερισµατική Πολιτική 
 
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, και µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 44(α) του κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέµονται µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 
 
α. προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως 
ορίζει ο νόµος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των 
καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν 
αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Η 
υποχρέωση επαναλαµβάνεται όταν, λόγω ζηµιών, ελαττωθεί το αποθεµατικό κάτω από το 
όριο αυτό.   

 
β. ακολουθεί η διάθεση του προβλεπόµενου στο άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 ποσού για την 
καταβολή του µερίσµατος, ήτοι του 35% των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του 
ποσού για το τακτικό αποθεµατικό και τυχόν κερδών που προέρχονται από την εκποίηση 
µετοχών κατεχοµένων τουλάχιστον από δεκαετίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
20% του καταβληµένου κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας και των καθαρών κερδών από 
αποτίµηση χρηµατοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία τους. Κατά την τακτική γενική 
συνέλευση, πλειοψηφία µετόχων που αντιπροσωπεύει 65% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου µπορεί να λάβει την απόφαση να διανείµει µέρισµα µικρότερο του τεθέντος 
κατώτατου ορίου σύµφωνα µε τον α.ν. 148/1967. Σε αυτήν την περίπτωση, το µη 
διανεµηθέν µέρισµα πρέπει να µεταφερθεί σε ένα ειδικό αποθεµατικό το οποίο, εντός 
τεσσάρων ετών από το χρόνο σχηµατισµού του, πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί µε την έκδοση 
νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Επίσης, πλειοψηφία 
που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας µπορεί να ψηφίσει υπέρ της διανοµής µερίσµατος µικρότερου του εκ του ανωτέρω 
νόµου κατωτάτου ορίου ή της µη διανοµής µερίσµατος χωρίς να µεταφερθούν τα σχετικά 
ποσά σε ειδικό αποθεµατικό προς κεφαλαιοποίηση.  
 

Το ποσό του µερίσµατος πρέπει να καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από 
την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα η αξίωση του µετόχου για το 
µέρισµα παραγράφεται µετά την παρέλευση πενταετίας υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ο 
χρόνος έναρξής της πενταετίας αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου εγκρίθηκε η 
διανοµή µερίσµατος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό των κερδών. 
 
Επίσης, µπορεί να καταβληθεί προµέρισµα εφόσον δηµοσιευτούν ενδιάµεσες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν τη διανοµή του προµερίσµατος 
και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που καταβάλλεται ως προµέρισµα δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 50,0% των καθαρών κερδών που εµφανίζονται στις ενδιάµεσες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  
 
Η µερισµατική πολιτική της Εταιρίας κατά την περίοδο 2006 - 2008 ήταν η ακόλουθη: 
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σε € χ ιλ . 2008 2007 2006

Κέρδη µετ ά  από φόρους 14.258 22.374 19.808

Κατανέµον ται:

Σε µετόχ ους της εταιρίας 13.988 22.505 19.505

Σε µετόχ ους της µειοψηφ ίας 270 (131) 303

Συν ολ ικό  µέρ ισµα 4.962 9.572 9.195

Μέσος  στ αθµισµένος  αριθµός  µετ οχών

Βασικός 30.917.917 30.705.062 30.447.476

Αποµειωµένος 31.094.763 30.921.613 30.547.924

Κέρδη ανά µετ οχή (σε €)

Βασικά 0,4524 0,7329 0,6406

Αποµειωµένα 0,4499 0,7278 0,6385

Μέρισµα αν ά µετ οχή (σε €) 0,16 0,31 0,30

%  των  βασικών  κ ερδών  ανά µετοχή 35,4% 42,3% 46,8%

%  των  αποµειωµένων  κ ερδών  ανά µετοχή 35,6% 42,6% 47,0%
 

 
Σηµείωση: Ο αριθµός των µετοχών µε τον οποίο υπολογίζονται το µέρισµα ανά µετοχή είναι ο 
ονοµαστικός αριθµός µετοχών. 
 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται 
στους µετόχους της Εταιρίας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία 
κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που 
αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 
υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρίας 
(προσαρµοσµένο µε την επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε 
µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του 
έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές). 
 
Τα µερίσµατα που καταβλήθηκαν για τις χρήσεις 1997 έως και 2002 και έχουν παραγραφεί 
(ως µη αναζητηθέντα) κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
αποδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου από την Εταιρία την 07.07.2009. 
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3.20 ∆ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες 
 
Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. είναι οι κάτωθι: 
 
α. Η Εταιρία είχε ασκήσει ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγές για την 
ακύρωση των υπ’ αριθµ. 8778/2007 και 8779/2007 αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε τις οποίες είχαν επιβληθεί πρόστιµα ύψους €224.000,00 
και €168.000,00 αντίστοιχα. Τα πρόστιµα αφορούσαν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας Βιοµηχανικών Ορυκτών στη θέση Βούδια και Τσιγκράδο της νήσου Μήλου και 
ειδικότερα τον τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Οι προσφυγές εκδικάστηκαν 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 10-04-2008 και έγιναν δεκτές µε τις υπ’ αριθ. 
1630/2008 και 1631/2008 αποφάσεις του, οι οποίες επιδόθηκαν στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στις 6 
Νοεµβρίου 2008. Οι πράξεις επιβολής προστίµου ακυρώθηκαν για παράβαση ουσιώδους 
τύπου της διαδικασίας. Έχει ήδη διαταχθεί η επιστροφή του ποσού των προστίµων. Ύστερα 
από την ακύρωση των πράξεων επανεκκινήθηκε η διαδικασία της επιβολής µε την εκ νέου 
κλήση της Εταιρίας σε απολογία. Η Εταιρία απάντησε, οι αιτιάσεις της απερρίφθησαν εν µέρει 
και υπάρχει εισήγηση για επιβολή νέων προστίµων. Τα εν λόγω ποσά αναγνωρίστηκαν στα 
έξοδα το 2007, αντιλογίστηκαν στη χρήση του 2008 και εισπράχθηκαν στις 13.02.2009. 
 
β. Τοπικοί φορείς και κάτοικοι της Μήλου κατέθεσαν στο ΣτΕ Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση 
Αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 8648/18-08-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία απέρριψε την προσφυγή των Μιχαήλ Στυλιανίδη και 
Νικολάου Τραπατσέλη και την υπ’ αριθ. 722/5-3-2008 απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων. Η 
απόφαση αυτή αφορά πράξη καθορισµού όρων περιοχής του θαλάσσιου αποδέκτη για τη 
διάθεση υγρών αποβλήτων που παράγονται στο εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη στην 
περιοχή Τσιγκράδο της Νήσου Μήλου.  
 
γ. Με την υπ’ αριθ. 9110/24-10-2008 του Νοµάρχη Κυκλάδων επιβλήθηκε πρόστιµο €31.000 
λόγω διαπίστωσης περιβαλλοντικών παραβάσεων στο ορυχείο µπεντονίτη της Εταιρίας στην 
«Αγγεριά» της Νήσου Μήλου. Η Εταιρία άσκησε προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πειραιά.   
 
δ. Αγωγή Σοφίας χήρας Αποστόλου Σωτηρούπουλου και λοιπών συγγενών, στο Πολυµελές 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς µε αίτηµα την καταβολή στους ενάγοντες του συνολικού ποσού 
€853.103,35 ως αποζηµίωση για το θάνατο του συζύγου της ενάγουσας σε κυνηγετικό 
ατύχηµα εντός «ξοφληµένου» ορυχείου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ 
Α.Β.Ε.Μ.Ε.» (θυγατρικής της Εταιρίας) στην περιοχή της Κοινότητας Κυριακίου.  
 
Ο Όµιλος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη κατά την 30.06.2009 για ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε 
περίπτωση αρνητικής έκβασης των δικαστικών αγωγών κατά του Οµίλου, ύψους € 509 χιλ. 
(βλ. παράγραφο Σηµείωση «11. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές» στις ενδιάµεσες 
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009). 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες δικαστικές διαδικασίες, σύµφωνα µε δήλωση της 
Εταιρίας δεν υπήρξαν κατά την περίοδο των δώδεκα (12) µηνών που προηγείται από την 
έκδοση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες, 
περιλαµβάνοντας διαδικασίες που εκκρεµούν ή που ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της S&B 
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ή άλλης εταιρίας του Οµίλου και έχουν περιέλθει σε γνώση της, οι 
οποίες να είχαν προσφάτως (κατά την προαναφερόµενη περίοδο) ή να µπορούν να έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της S&B 
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ή του Οµίλου της.  
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3.21 Σηµαντικές αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου S&B δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη 
χρηµατοοικονοµική ή την εµπορική θέση του Οµίλου από την ηµεροµηνία σύνταξης της 
τελευταίας δηµοσιευµένης ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της 30.06.2009 έως 
σήµερα, εκτός του κάτωθι:  
 
� Ο Όµιλος στις 02.07.2009 ολοκλήρωσε τις διαπραγµατεύσεις για την εξαγορά 100% των 

µεριδίων της εταιρίας «Miller LLC.» που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία διογκωµένου 
περλίτη στην North Carolina των ΗΠΑ.  Το πόσο της εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου USD 
1,1 εκατ. 
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3.22 Πρόσθετες Πληροφορίες 
 
3.22.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, την 31.12.2008 ανήρχετο σε € 
31.010.717, διαιρούµενο σε 31.010.717 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.  
 
Σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 16.06.2009 εκδόθηκαν 58.603 
νέες, κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων 
µακροπρόθεσµων κινήτρων ορισµένων στελεχών της Εταιρίας και των θυγατρικών της.  Ως εκ 
τούτου, ο συνολικός αριθµός των µετοχών της Εταιρίας µετά την ως άνω αύξηση ανήλθε την 
30.06.2009 σε € 31.069.320. 
 
Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, πριν την παρούσα αύξηση, ανέρχεται σε 
€ 31.069.320, διαιρούµενο σε 31.069.320 κοινές, άυλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.  
 
Με την από 16.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €10.356.440 µε 
την έκδοση σε τιµή υπέρ το άρτιο και διάθεση 10.356.440 νέων, κοινών, άυλων µετοχών 
ονοµαστικών µετά ψήφου της Εταιρίας, ονοµαστικής αξίας € 1,00, υπέρ των παλαιών 
µετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 3 παλαιές µετοχές. 
 
Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, µετά την παρούσα αύξηση, σε περίπτωση 
πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέρχεται σε €41.425.760, διαιρούµενο σε 41.425.760 κοινές, 
άυλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,00 εκάστη. 
 
3.22.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την περίοδο που καλύπτουν οι 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η ακόλουθη: 
 
Την 1η Ιανουαρίου 2006 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε Ευρώ 30.381.770 
αποτελούµενο από 30.381.770 εγκεκριµένες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 
Ευρώ 1,00 η κάθε µία. 
 
Με την από 01.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 72.230 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από 
µη διατεθέντα κέρδη, µε έκδοση 72.230 νέων κοινών µετοχών στο άρτιο, ονοµαστικής αξίας 1 
Ευρώ εκάστης, που διανεµήθηκαν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και έτσι το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.454.000,00 Ευρώ διαιρούµενο σε 30.454.000 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. 
 
Με το από 06.12.2006 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της Εταιρίας κατά 197.335 Ευρώ µε καταβολή µετρητών και έκδοση 197.335 κοινών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του 
δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920) σύµφωνα µε 
την από 01.06.2006 σε συνδυασµό και µε τις από 12.06.2002, 11.06.2003, 02.06.2004 και 
22.06.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο 
ανήλθε σε 30.651.335 Ευρώ διαιρούµενο σε 30.651.335 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 1 Ευρώ εκάστης. 
 
Την 1η Ιανουαρίου 2007 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε Ευρώ 
30.651.335,00 αποτελούµενο από 30.651.335 εγκεκριµένες κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε µία.  
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Την 16η Μαΐου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της S&B αποφάσισε και η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, την 31η Μαΐου 2007, ενέκρινε την αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 59.660,00 (59.660 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 
1,00 ανά µετοχή) προκειµένου οι µετοχές αυτές να διατεθούν σε στελέχη του Οµίλου, άνευ 
ανταλλάγµατος ως µέρος των εκτάκτων αµοιβών παραγωγικότητάς τους. Καθώς οι σχετικές 
υπηρεσίες παρασχέθηκαν από τα στελέχη αυτά προς τον Όµιλο εντός του 2006, το ισοδύναµο 
σε Ευρώ καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2006. Κατά την παραλαβή των µετοχών αυτών από τα στελέχη (µετά από την 
έγκριση από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Αρχές) την 21η Ιουνίου 2007, η σχετική πρόβλεψη 
κεφαλαιοποιήθηκε µε µεταφορά της διαφοράς ποσού € 566.173,00 στον λογαριασµό ∆ιαφορά 
υπέρ το άρτιο. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, την 6η ∆εκεµβρίου 2007, αποφάσισε να προχωρήσει 
στην έκδοση 165.665 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας €1,00 η κάθε µία, οι οποίες 
αποκτήθηκαν από στελέχη της Εταιρίας στα πλαίσια εγκεκριµένου από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων προγράµµατος διάθεσης µετοχών στο προσωπικό µέσω άσκησης 
δικαιώµατος προαίρεσης. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτή πραγµατοποιήθηκε την 
10η ∆εκεµβρίου 2007. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε ποσού €1.138.854,69 
µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Ως εκ τούτου, το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ανερχόταν σε €30.876.660,00 
αποτελούµενο από 30.876.660 εγκεκριµένες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
€1,00 η κάθε µία. 
 
Mε την από 11.01.08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας: 
 
α) αυξήθηκε κατά το ποσόν των 19.452.295,80 Ευρώ, χωρίς την έκδοση νέων µετοχών αλλά 
µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,63  Ευρώ διαµορφούµενη σε 1,63 
Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε µε την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου 
ποσού του λογαριασµού «Καταβληµένες διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 50.328.955,8 Ευρώ διαιρούµενο σε 30.876.660 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,63 Ευρώ η κάθε µία και  

 
β) µειώθηκε κατά το ποσόν των 19.452.295,80 Ευρώ, χωρίς την ακύρωση µετοχών αλλά µε 
µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,63 Ευρώ διαµορφούµενη σε 1 Ευρώ. 
Ολόκληρο το ποσό της µείωσης θα αποδοθεί στους µετόχους της Εταιρίας σε είδος µε τη 
διανοµή στους µετόχους της Εταιρίας 2.806.969 µετοχών της εισηγµένης στο ΧΑΑ ΑΕ 
εταιρίας µε την επωνυµία ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ που έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 9α του κ.ν. 2190/1920 µε ποσό ίσο µε το ποσό της µείωσης δηλαδή 
19.452.295,80 Ευρώ. Η διανοµή ορίζεται σε αναλογία µιας (1) µετοχής της ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΑΕΕ για κάθε έντεκα (11) µετοχές της Εταιρίας µας. 

 
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.876.660 Ευρώ διαιρούµενο σε 30.876.660 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. 
 
Την 8η Απριλίου 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγήθηκε και η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, την 14η Μαΐου 2008, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 65.458,00 (65.458 µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,00 ανά 
µετοχή) προκειµένου οι µετοχές αυτές να διατεθούν σε στελέχη, άνευ ανταλλάγµατος ως 
µέρος των εκτάκτων αµοιβών παραγωγικότητάς τους. Καθώς οι σχετικές υπηρεσίες 
παρασχέθηκαν από τα στελέχη αυτά προς την Εταιρία πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2007, το 
ισοδύναµο σε Ευρώ καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2007. Κατά την παραλαβή των µετοχών αυτών από τα στελέχη, η 
σχετική πρόβλεψη κεφαλαιοποιήθηκε µε µεταφορά της διαφοράς ποσού € 585.195,00 στον 
λογαριασµό ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο. Επίσης κατά την ίδια ηµεροµηνία, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγήθηκε και η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 
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14η Μαΐου 2008, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 
33.839,00 (33.839 µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,00 ανά µετοχή) προκειµένου οι µετοχές 
αυτές να διατεθούν σε στελέχη στα πλαίσια προγράµµατος µακροπροθέσµων κινήτρων. Η 
υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε ποσού € 206.411,00 µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, την 8η ∆εκεµβρίου 2008, αποφάσισε να προχωρήσει 
στην έκδοση 34.760 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία, οι οποίες 
αποκτήθηκαν από στελέχη της Εταιρίας στα πλαίσια εγκεκριµένου από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων προγράµµατος διάθεσης µετοχών στο προσωπικό µέσω άσκησης 
δικαιώµατος προαίρεσης. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτή πραγµατοποιήθηκε την 
15η ∆εκεµβρίου 2008. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε ποσού € 200.005,00 
µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Ως εκ τούτου, το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε € 31.010.717,00 
αποτελούµενο από 31.010.717 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε 
µία. 
 
Την 10.06.2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εισηγήθηκε και η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της, την 16η Ιουνίου 2009, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 58.603,00 (58.603 µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,00 ανά 
µετοχή) προκειµένου οι µετοχές αυτές να διατεθούν σε στελέχη, άνευ ανταλλάγµατος ως 
µέρος των εκτάκτων αµοιβών παραγωγικότητάς τους. 
 
Την 16.06.2009, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας υπέρ παλαιών µετόχων κατά €10.356.440 µε 
την καταβολή µετρητών και την έκδοση 10.356.440 νέων κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά 
ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας €1,00 εκάστης.     
 
Ειδικά ως προς την Τιµή ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να 
εξουσιοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 6 του κ.ν. 
2190/1920, να καθορίσει και να ανακοινώσει εκείνο µε µεταγενέστερη απόφασή του την Τιµή 
∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών.   
 
Το ∆.Σ. της Εταιρίας στην από 05.08.2009 συνεδρίαση του αποφάσισε τον καθορισµό της 
Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών σε € 4,00 ανά µετοχή. 
 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από την αύξηση, σε 
περίπτωση πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθει στο ποσό των €41.425.760. Από το ποσό 
αυτό, ποσό € 31.069.320 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Καταβεβληµένες διαφορές 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, µετά την παρούσα αύξηση, θα 
ανέρχεται στο ποσό των € 41.425.760, διαιρούµενο σε 41.425.760 κοινές, άυλες, 
ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 εκάστη. 
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Μ ε  
Μ ετ ρητ ά  

(€)

Εισφορά  σε  
Είδ ο ς  ή  από  
Συ γ χώ ν ευση  

(€)

Κεφαλ /ση  
Α ποθ/κώ ν  

(€)

1/6/2006 5822/26 .06 . 06 72 . 230 72 .230 - - 72 . 230 30 .454 .000 1 ,00 30 .454 .000

1/6/2006                    
(∆ Σ 6 . 1 2 .06)

13993/12 .12 . 06  
&  

13999/12 .12 . 06
197 . 335 197 .335 197 .335 - - 30 .651 .335 1 ,00 30 .651 .335

31/5/2007 5552/20 .6 . 07 59 . 660 59 .660 - - 59 . 660 30 .710 .995 1 ,00 30 .710 .995

31/5/2007                  
(∆ Σ 6 . 1 2 .07)

322/16 .1 . 08 165 . 665 165 .665 165 .665 - - 30 .876 .660 1 ,00 30 .876 .660

11/1/2008 564/24 .1 . 08 19 . 452 .296 0 - - 19 . 452 .296 50 .328 .956 1 ,63 30 .876 .660

11/1/2008 564/24 .1 . 08 (19 . 452 .296 ) 0 - (19 . 452 .296 ) - 30 .876 .660 1 ,00 30 .876 .660

14/5/2008 3588/4 .6 . 08 99 . 297 99 .297 - - 99 . 297 30 .975 .957 1 ,00 30 .975 .957

14/5/2008                  
(∆ Σ 8 . 1 2 .08)

13802/17 .12 . 08 34 . 760 34 .760 34 .760 - - 31 .010 .717 1 ,00 31 .010 .717

16/6/2009 58 . 603 58 .603 - - 58 . 603 31 .069 .320 1 ,00 31 .069 .320

31 .069 .320 1 ,00 31 .069 .320Σ ΥΝΟΛ Ο ΠΡΙΝ Τ ΗΝ ΠΑ ΡΟΥΣΑ  A ΥΞΗΣΗ

ΠΙΝΑ ΚΑ Σ  ΕΞΕΛ ΙΞΗΣ  Μ ΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ Α ΙΟΥ

Ηµεροµην ία  
Γ.Σ  ή  ∆ .Σ .

Α ρ ιθ µό ς  ΦΕΚ

Ποσό  Α ύξησης / 
Μ ε ίω σης

Μ ετ ο χικ ο ύ  
Κεφ αλ α ίου  (€)

Τ ρό πος  Κάλ υψης Μ ετ ο χικ ό  
Κεφάλ α ιο  
µετ ά  τ ην  
Α υ ξηση  

(€ )

Ον ο µαστ ικ ή  
Α ξ ία  

Μ ετ οχή ς  (€ )

Α ρ ιθµός  
Μ ετ ο χώ ν

Α ρ ιθµός  
Νέω ν  

Μ ετ οχώ ν

 
 
3.22.3 Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρίας, η Εταιρία έχει σκοπό: 
 
1. Την έρευνα, αναζήτηση και εκµετάλλευση των αργυροµεταλλευµάτων, βαρυτίνης και κάθε 

συνυπάρχοντος ορυκτού, µεταλλευτικού, βιοµηχανικού προϊόντος, αδρανών υλικών, 
µαρµάρων κ.ά. των νήσων Μήλου, Κιµώλου, Πολυαίγου και των γύρω νησίδων. 

 
2. Την έρευνα, αναζήτηση και εκµετάλλευση, είτε για λογαριασµό της Εταιρίας, είτε για 

λογαριασµό τρίτων, µε κάθε τεχνικό µέσο, κάθε ορυκτού προϊόντος, µεταλλευτικού, 
βιοµηχανικού, αδρανών υλικών, µαρµάρων κ.ά. οπωσδήποτε κι αν διακρίνονται αυτά από 
τον νόµο κάθε φορά. 

 
3. Την κτήση, µίσθωση, αγορά, προσθήκη η εκµετάλλευση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

απόκτηση δικαιωµάτων έρευνας και εκµεταλλεύσεως µεταλλείων, ορυχείων, λατοµείων 
κλπ. καθώς και οποιωνδήποτε µεταλλευµάτων ή µεταλλευτικών δικαιωµάτων από το 
∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και Κοινότητες ή άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. 

 
4. Τη µεταπώληση, πώληση ή ανταλλαγή των παραπάνω (παρ. 2) µεταλλείων, ορυχείων κλπ, 

καθώς και των δικαιωµάτων και µεταλλευµάτων που αφορούν οποιαδήποτε µεταλλευτική 
ύλη ή ορυκτό. 

 
5. Τη δηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων επεξεργασίας ορυκτών προϊόντων ή παραγωγής ή 

κατεργασίας οποιουδήποτε βιοµηχανικού προϊόντος. 
 
6. Την εµπορία, µεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ορυκτών κατεργασµένων ή όχι, καθώς και 

βιοµηχανικών προϊόντων µε πώληση, αγορά, µεταπώληση, ανταλλαγή κλπ. 
  
7. Τη για δικό της λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων εισαγωγή, διανοµή, διαµετακόµιση 

και εµπορία στην Ελλάδα καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή στο εξωτερικό 
οδοποιητικών, χωµατουργικών, εκσκαπτικών, ανυψωτικών και µηχανουργικών 
µηχανηµάτων, γερανογεφυρών, βαρούλκων, συστηµάτων µεταφοράς φορτίων, 
πετρελαιοκινητήρων, µηχανών θαλάσσης, γεννητριών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 
κοπτικών εργαλείων, οχηµάτων - αυτοκινήτων βαρέως και µη τύπου και παντός εν γένει 
µηχανήµατος, ανταλλακτικά και εξαρτήµατα απάντων των ανωτέρω, καθώς και 
ορυκτελαίων και λιπαντικών. 

 
8. Τη συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και εκµίσθωση των αµέσως ανωτέρω µηχανηµάτων 

καθώς και τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση µηχανηµάτων έργου που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των µεταλλείων και λατοµείων της Εταιρίας ή τρίτων. 

 
9. Την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού αναφορικά µε τα ανωτέρω µηχανήµατα και παντός 

εν γένει εµπορεύµατος. 
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10. Την εµπορία, αγορά, πώληση, εκναύλωση, ναύλωση, υποναύλωση, πρακτόρευση πλοίων 

κάθε µορφής και γενικά τη διενέργεια κάθε ναυτιλιακής εργασίας. 
 
11. Την κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, και γενικά την ανάπτυξη 

κάθε τουριστικής επιχειρήσεως. 
 
12. Την ίδρυση εταιριών ή την συµµετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις που ο σκοπός τους 

συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τον σκοπό της Εταιρίας ή και  ανεξάρτητα από αυτόν, όπως 
π.χ. ναυτιλιακές, τεχνικές, τουριστικές, εµπορίας και κατασκευής κάθε είδους προϊόντος. 

 
13. Τη µελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων οποιασδήποτε  φύσης για το ∆ηµόσιο, ∆ήµους, 

Κοινότητες ή άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. 
 
14. α. Τις εργασίες µηχανογράφησης στοιχείων πληροφορικής. 
 

β. Την ανάληψη και εκπόνηση µελετών και εγκαταστάσεων συστηµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και η παροχή τεχνικών συµβουλών. 

 
γ. Την πώληση ή µίσθωση µηχανογραφικών προγραµµάτων (SOFTWARE) από και προς 
την αλλοδαπή και στην Ελλάδα. 

 
δ. Την πώληση ή µίσθωση µηχανογραφικού εξοπλισµού ( HARDWARE) από και προς την 
αλλοδαπή και στην Ελλάδα. 

 
ε. Τη µηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών και λοιπών στοιχείων για λογαριασµό 
τρίτων. 

 
στ. Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που ασχολούνται µε 
συναφείς προς τις παραπάνω εργασίες και 

 
ζ. Την µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο συµµετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες όµοιες ή 
συναφείς, οποιασδήποτε νοµικής µορφής. 

 
15.  Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: 
 

α. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. 
 
β. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 
 
γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή 
παρεµφερή σκοπό ή και ανεξάρτητα απ’ αυτόν. 

 
δ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων. 
 
ε. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιµη για την 
επίτευξη του σκοπού της. 

 
Το Καταστατικό της Εταιρίας αναφορικά στις διατάξεις τις σχετικές µε τη σύγκληση και την 
παράσταση στη Γενική Συνέλευση των µετόχων επαναλαµβάνει τον κ.ν. 2190/1920.  
 
Η σύγκληση, συνεδρίαση, οι αρµοδιότητες (αποκλειστικές και µη) της Γενικής Συνέλευσης και 
οι απαιτούµενες απαρτίες και πλειοψηφίες των συνεδριάσεων αυτής περιγράφονται στα άρθρα 
7 έως 17 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας. Επισηµαίνεται σχετικά ότι το Καταστατικό 
της Εταιρίας  
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� απαιτεί εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία για τη µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών 
σε ανώνυµες και αντίστροφα,  

� προβλέπει κατά κανόνα φανερή ψηφοφορία, µε εξαίρεση την εκλογή του Προέδρου της 
Γενικής Συνέλευσης και του ή των γραµµατέων που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών (κατόπιν 
της έγκρισης του καταλόγου των µετόχων µε δικαίωµα συµµετοχής) και την περίπτωση 
προσωπικών ζητηµάτων,  

� προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των µετόχων και τη δυνατότητα 
συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη (µε την επιφύλαξη ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόµα οι 
απαιτούµενες από το νόµο αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα προβλέπουν τις 
λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις εφαρµογής αυτών των δυνατοτήτων).  

 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε 
συµµετοχή πρέπει να δηµοσιοποιείται.  
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν έχει διατάξεις σχετικές µε τη µεταβολή του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας οι οποίες να είναι αυστηρότερες από την ισχύουσα νοµοθεσία ή 
διατάξεις των οποίων η εφαρµογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεµποδίσει 
αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας.  
 
Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των µετόχων βλ. κατωτέρω ενότητα «∆ικαιώµατα Μετόχων» και 
αναφορικά µε τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας, 
βλ. ανωτέρω ενότητα «∆ιοικητικό Συµβούλιο» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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3.23 Έγγραφα µέσω Παραποµπής 
 
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της S&B για τη χρήση 
2007, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γιάννη Γ. 
Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., 11ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 144 51 
Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000, εγκρίθηκαν µε την από 13.03.2008 απόφαση του ∆.Σ., και 
την από 14.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι, µαζί µε την αντίστοιχη 
έκθεση ελέγχου  διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά και την 
ηλεκτρονική διεύθυνσή της http://www.s.andb.gr/gr/economy/etisies/sb20071.pdf 
 
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της S&B για τη χρήση 
2008, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο 
Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., 11ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 144 51 
Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000, εγκρίθηκαν µε την από 09.03.2009 απόφαση του ∆.Σ. και 
µε την από 16.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι, µαζί µε την 
αντίστοιχη έκθεση ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 145 64 
Κηφισιά και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της 
http://www.s.andb.gr/gr/economy/etisies/y08_S&B_Financial_Results.pdf.  
 
Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30.06.2009 οι 
οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή λογιστικά Πρότυπα / ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π.) και έχουν επισκοπηθεί από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20411) της ελεγκτικής εταιρίας 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., 11ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού 
Αθηνών Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 2886000, εγκρίθηκαν µε την από 
05.08.2009 απόφαση του ∆.Σ., θα είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 
145 64 Κηφισιά, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 
http://www.sandb.com/gr/economy/trim/IFRS_Notes_q2_09.pdf 
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιµες στις συγκεκριµένες διευθύνσεις δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου.  
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3.24 Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα 
βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της S&B, Α. Μεταξά 15, 145 64 
Κηφισιά:  
 
� Το καταστατικό της Εταιρίας. 
� Το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της S&B της 16.06.2009 που αποφάσισε 

την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.  
� Οι εταιρικές και ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της S&B για τη 

χρήση 2006, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

� Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών για τις χρήσεις που έληξαν την 
31.12.2007 και την 31.12.2008.  

� Η από 19.08.2009 Επιστολή Πορισµάτων της ∆ικηγορικής Εταιρίας Καρατζά & 
Συνεργάτες. 

� Η Κ2-6739/30.06.2009 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του 
καταστατικού της Εταιρίας. 

� Η Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και η Έκθεση 
Επισκόπησης για τη δήλωση της Εταιρίας για την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της ΕΡΝΣΤ 
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 
 
4.1 ∆ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης 
 
Αναφορικά µε την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και του Οµίλου, η ∆ιοίκηση της 
Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης, για τους επόµενους δώδεκα 
(12) µήνες, επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του Οµίλου. 
 
 
4.2 Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος του 

Οµίλου S&B  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, παρουσιάζονται η 
κεφαλαιακή διάθρωση και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ισολογισµού της 
30.06.2009.  
 
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου την 30.06.2009 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

σε € χ ιλ . 30.06.2009

α. Βραχυπρόθεσµες  ∆αν ειακές  Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε εγ γυήσεις 0

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε εξασφαλ ίσεις 0

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς εγ γυήσεις  ή εξασφαλ ίσεις (1) 50.489

β. Μακροπρόθεσµες  ∆αν ειακές  Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµα ∆άν εια µε εγ γυήσεις  0

Μακροπρόθεσµα ∆άν εια µε εξασφαλ ίσεις 0

Μακροπρόθεσµα ∆άν εια χωρίς εγγυήσεις  ή εξασφαλ ίσεις 154.772

Σύνολο  ∆αν ειακών  Υποχρεώσεων  (α+β) 205.261

γ . Ίδ ια  Κεφάλαια  (2)

Μετοχ ικ ό Κεφάλαιο 31.069

∆ ιαφορά από έκδοση µετοχών  υπέρ το άρτιο 11.839

Αποθεµατικά Κεφάλαια 94.692

Σύνολο  Ιδ ίων  Κεφαλαίων  (γ ) 137.600

∆ ικαιώµατ α Μ ειοψηφίας(δ) 1.293

Γεν ικό Σύνολο  (α+β+γ+δ) 344.154

(2)  ∆εν  περιλαµβάν εται το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποτελ έσµατα εις  ν έον».

(1)  Περιλαµβάνεται το βραχυπρόθεσµο µέρος των  µακροπρόθεσµων  δαν είων .

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, επισκοπηµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, τα συνολικά ίδια κεφάλαια (εκτός των 
«αποτελεσµάτων εις νέο») και οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονταν 
την 30.06.2009 σε € 344.154 χιλ. Ποσό € 205.261 χιλ. αφορά τραπεζικές υποχρεώσεις του 
Οµίλου, εκ των οποίων ποσό € 154.772 χιλ. αφορά µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 
και ποσό € 50.489 χιλ. αφορά βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις και το 
βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του 
Οµίλου την 30.06.2009: 
 

σε € χ ιλ . 30.06.2009

Α .  Ταµείο και Καταθέσεις  Όψεως 29.765

Β.  Ταµειακά Ισοδύναµα (Βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές κ αταθέσεις) 852

Γ .  Εµπορεύσιµα Χρεόγραφα 0

∆. Ρευστ ότ ητ α (Α+Β+Γ) 30.617

Ε1.  Εµπορικ ές απαιτήσεις 46.507

Ε. Βραχυπρόθεσµες  χρηµατ οοικονοµικές  απαιτ ήσεις 46.507

ΣΤ.  Βραχυπρόθεσµες τραπεζικ ές  υποχρεώσεις 35.426

Ζ.  Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων  τραπεζικών  υποχρεώσεων 15.063

Η.  Εµπορικ ές  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 24.244

Θ. Σύν ολ ο βραχυπρόθεσµων  χρηµατ οο ικον οµικών  υποχρεώσεων  (ΣΤ+Ζ+Η) 74.733

Ι. Καθαρό βραχυπρόθεσµο  χρέος  (Θ-Ε-∆) (2.391 )

Κ.  Μακροπρόθεσµα δάνεια 52.431

Λ .  Οµολογ ιακά δάνεια 102.341

Ν. Μακροπρόθεσµο χρέος  (Κ+Λ+Μ) 154.772

Ξ. Καθαρό Χρηµατ οοικονοµικό  Χρέος  (Ν+Ι) 152.381

ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, επισκοπηµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.06.2009 το σύνολο των βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων υπολειπόταν της ρευστότητας και των βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων του Οµίλου κατά € (2.391) χιλ. ∆εδοµένου του 
µακροπρόθεσµου χρέους του Οµίλου, την 30.06.2009 το καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος 
του Οµίλου ανερχόταν σε € 152.381 χιλ. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι µετά την 30.06.2009 δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή 
στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος του Οµίλου, 
όπως αυτό απεικονίστηκε στους παραπάνω πίνακες. 
 
 
4.3 Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων 
 
Σύµφωνα µε την από 21.05.2009 Έκθεση του ∆.Σ. της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 16.06.2009, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 9 του ν. 
3016/2002 και 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισµού του Χ.Α. για την παρούσα Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας «Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόµενη 
αύξηση θα διατεθούν άµεσα για τη µείωση του καθαρού δανεισµού της Εταιρίας». 
 
Τα αντληθησόµενα κεφάλαια µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης (βλ. ενότητα 
«∆απάνες έκδοσης» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) θα διατεθούν για τη µείωση του 
τραπεζικού δανεισµού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου, δεδοµένου ότι 
προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία  στον Όµιλο σε µια περίοδο κατά την οποία η πρόσφατη 
χρηµατοοικονοµική κρίση είχε και συνεχίζει να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 
παγκόσµια οικονοµία.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των αντληθησοµένων 
κεφαλαίων:  
 

Β' Εξάµην ο 2009 Α ' Εξάµηνο  2010 Σύν ολο

Κατ ηγορ ία Χρήσης  Α ν τ ληθέν τ ων  Κεφαλαίων

Μείωση τραπεζικού δανεισµού 23.000 15.000 (1) 38.000

Εν ίσχυση κ εφαλαίου κ ίν ησης 2.826 0 2.826

∆απάν ες αύξησης µετοχ ικ ού κ εφαλαίου 600 0 600

Σύν ολο 26.426 15.000 41.426

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑ ΙΩΝ

Ποσό (σε  € χιλ .)

 
(1) Ποσό €7,5 εκατ. αφορά στην αποπληρωµή δόσης της δανειακής σύµβασης της θυγατρικής της Εκδότριας, S&B 
Holding GmbH, συνολικού ποσού € 75 εκατ. Το ποσό των €7,5  εκ. θα δοθεί στην S&B Holding GmbH είτε µέσω 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου είτε µέσω διεταιρικού δανείου. 

 
Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προτεραιότητα θα 
δοθεί στην αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της Εκδότριας και κατά δεύτερο λόγο 
στην αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της θυγατρικής της εταιρίας S&B Holding 
GmbH. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εκδότριας, δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες για οποιαδήποτε 
τροποποίηση του προορισµού των νέων κεφαλαίων, καθώς και ότι, για κάθε επιπρόσθετη 
σχετική πληροφορία θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, τους µετόχους, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εκδότριας, δεσµεύεται να ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.9. του Κανονισµού του Χ.Α. 
καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διάθεση των 
αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των 
αντληθέντων κεφαλαίων, γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και 
του Ηµερησίου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α. 
 
Επιπλέον, η ∆ιοίκηση της Εκδότριας δεσµεύεται ότι, θα προβαίνει σε δηµοσιοποίηση των 
προνοµιακών πληροφοριών που σχετίζονται µε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
4.4 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.06.2009 της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
Α.Ε. αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 
€10.356.440 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων της µε 
αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν σε τιµή υπέρ το 
άρτιο 10.356.440 νέες, κοινές, άυλες, ονοµαστικές, µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 
€1,00 (εφεξής «Νέες Μετοχές»).   
 
Το ∆.Σ. της Εταιρίας στην από 05.08.2009 συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από τη 
Γενική Συνέλευση της 16.06.2009, αποφάσισε τον καθορισµό της Τιµής ∆ιάθεσης των Νέων 
Μετοχών σε € 4,00 ανά µετοχή. Η Τιµή ∆ιάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της 
χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής 
του δικαιώµατος προτίµησης, όπως προβλέπει το άρθρο 5.3.1.2. του Κανονισµού του Χ.Α.  
 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από την Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθει έως στο ποσό των 
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€41.425.760. Από το ποσό αυτό, ποσό € 31.069.320 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού 
«Καταβεβληµένες διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 
Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί 
έγκαιρα στους µετόχους σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, και σύµφωνα µε την από 16.06.2009 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του από 05.08.2009 ∆.Σ. της Εταιρίας: 
 
1) ∆ικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: 

i. όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων 
Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιµη που έπεται της 
ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα 
ανακοινωθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 
ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
2) Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα καθοριστεί 

και θα ανακοινωθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
ισχύουσα ελληνική και εταιρική νοµοθεσία.  

 
3) Η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάθεση των δικαιωµάτων προτίµησης που θα 

αναλογούν στις ίδιες µετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ηµεροµηνία αποκοπής 
του δικαιώµατος προτίµησης, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα που δεν θα ενεργούν 
για λογαριασµό της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τον 
τρόπο και τις λεπτοµέρειες της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που αναλογούν 
στις ίδιες µετοχές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη χρηµατιστηριακή µεταβίβαση 
των ως άνω δικαιωµάτων προτίµησης. Εφόσον διατεθούν δικαιώµατα προτίµησης που 
αναλογούν στις ίδιες µετοχές η Εταιρία θα προβεί στις απαιτούµενες από τη σχετική 
νοµοθεσία ανακοινώσεις. 
 

4) Οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης θα έχουν δικαίωµα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες 
Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους. Κάθε δικαιούχος 
προς άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα προεγγραφής 
για απόκτηση στην Τιµή ∆ιάθεσης µέχρι του 10% των δικαιωµάτων προτίµησης που του 
αναλογούν (βλ. ενότητα «∆ικαίωµα Προεγγραφής» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου).  
 

5) Σε περίπτωση που και µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και µετά την 
άσκηση του δικαιώµατος προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δύναται να διαθέσει τις µετοχές αυτές κατά την 
ελεύθερη κρίση του, στην Τιµή ∆ιάθεσης.   
 

6) Σε περίπτωση που µετά τα ανωτέρω (συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης Αδιάθετων 
Μετοχών κατ’ ελεύθερη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας), υπολείπονται 
Αδιάθετες Μετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της 
τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920. 

 
Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Αριθµός  υφιστ άµενων  µετ οχών 31.069.320

Έκδοση ν έων  µετ οχών  µέχρι

Με καταβολή µετρητών  και δικ αίωµα προτίµησης υπέρ των  παλαιών  µετόχων  σε αναλογ ία 1 
ν έας γ ια κάθε 3 παλαιές 10.356.440

Σύνολο  µετ οχών  µετ ά  τ ην  αύξηση µέχρι 41.425.760

Ονοµαστικ ή αξ ία µετοχ ής  € 1,00

Τιµή διάθεσης ανά µετοχή  € 4,00

Συνολ ικά  Έσοδα Αύξησης  Μ ετ οχικού Κεφαλαίου µέχρι  € 41.425.760,00  
Αναφορικά µε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η προαναφερθείσα Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, ότι: 
 
� Κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. 
� Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται µέρισµα 

από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης έτους 2009. 
 
Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 
5 του καταστατικού της Εταιρίας έχει εγκριθεί µε την από Κ2-6739/30.06.2009 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 30.06.2009.  
 
Η ∆ιοίκηση της S&B δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και 
διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.06.2009, η οποία αποφάσισε την παρούσα 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσµεύεται ότι θα τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες 
αναφορικά µε την αύξηση αυτή.  
 
4.5 ∆ήλωση Βασικών Μετόχων 
 
Οι βασικοί µέτοχοι, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2. του Κανονισµού του Χ.Α. (της 
S&B, κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος και κα. Φλώρα –Μαρία 
Κυριακοπούλου, έχουν δηλώσει 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». 
 
Επιπρόσθετα, µε την από 18.08.2009 επιστολή της η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου δήλωσε 
προς την Εταιρία, ότι προτίθεται να µεταβιβάσει δωρεάν στον εγγονό της κ. Πάρη 
Κυριακόπουλο µέχρι 450.000 δικαιώµατα προτίµησης από το σύνολο των δικαιωµάτων 
προτίµησης που αναλογούν στο παρόν ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας. Ο δε κ. Πάρης Κυριακόπουλος µε την από 18.08.2009 επιστολή του δήλωσε προς 
την Εταιρία ότι προτίθεται να αποκτήσει όσα δικαιώµατα προτίµησης του µεταβιβάσει δωρεάν 
η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, και δεσµεύθηκε (i) να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα 
προτίµησης που θα αποκτήσει ως ανωτέρω και (ii) να διατηρήσει το ποσοστό συµµετοχής στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που αντιστοιχεί στον αριθµό των νέων µετοχών που θα 
αναλογούν στα δικαιώµατα προτίµησης που θα αποκτήσει από την ως άνω αναφερθείσα 
µεταβίβαση µέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών 
που θα εκδοθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και τουλάχιστον για έξι (6) µήνες από την 
έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων αυτών µετοχών. 
 
Επίσης, ο βασικός µέτοχος SCR- SIBELCO N.V. µε την από 04.08.2009 επιστολή του έχει 
δηλώσει ότι προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώµατα που του αναλογούν στην Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου, και υπό τους όρους µε τους οποίους θα προταθεί η Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Με εξαίρεση τους βασικούς µετόχους, κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Οδυσσέα 
Κυριακόπουλο και Φλώρα – Μαρία Κυριακοπούλου, οι οποίοι προέβησαν σε σχετική δήλωση 
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στο ∆.Σ. της 21.05.2009 και την SCR- SIBELCO N.V., η οποία προέβη σε σχετική δήλωση 
προς την Εταιρία, δεν είναι γνωστό στη διοίκηση της Εταιρίας εάν µεγάλοι µέτοχοι ή µέλη των 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών της οργάνων προτίθενται να εγγραφούν στη 
παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εγγραφεί 
για περισσότερο από το 5% των προσφερόµενων Νέων Μετοχών. 
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4.6 ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και ∆ικαιωµάτων 

Προεγγραφής 
 
4.6.1 Αποκοπή ∆ικαιώµατος 
 
Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από το νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί 
έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. 
 
4.6.2 ∆ιαδικασία άσκησης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης 
 
Με την από 05.08.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του κ.ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας, για 
την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης επί των κοινών µετοχών, ορίζεται προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Η προθεσµία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ταυτίζεται µε 
την προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης δυνάµενη να παραταθεί µε απόφαση 
του ∆.Σ. της Εταιρίας. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία καθορισµού της 
τιµής διάθεσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7  του 
καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Το σύνολο των νέων κοινών µετοχών θα διατεθεί µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 
µετόχων. ∆ικαιούχοι των δικαιωµάτων προτίµησης είναι οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι 
εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. δύο 
εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης (κατ΄ άρθρο 
5.2. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώµατα αυτά 
κατά το χρόνο άσκησής τους και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο 
διαπραγµάτευσης των εν λόγω δικαιωµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ηµεροµηνία 
αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.  
 
Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το 
∆.Σ. της Εταιρίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα ελληνική εταιρική και 
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. Το δικαίωµα προτίµησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου της άσκησης δικαιώµατος προτίµησης.  
 
Σύµφωνα µε την απόφαση της από 16.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κλασµατικές 
µετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους κ.κ. Μετόχους όπως 
συγκεντρώσουν µέσω του Χ.Α. αριθµό µετοχών ή δικαιωµάτων προτίµησης που κατά την 
άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης να παράγουν ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών. 
 
Προκειµένου να υπολογιστεί πόσες Νέες Μετοχές µπορεί να αγοράσει ο κάτοχος δικαιωµάτων 
προτίµησης, πρέπει να πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των δικαιωµάτων προτίµησης µε το 
κλάσµα 1/3 και να αγνοείται το δεκαδικό µέρος του πολλαπλασιασµού, διότι κλάσµατα 
µετοχών δεν θα εκδοθούν. Π.χ. ο κάτοχος 100 δικαιωµάτων προτίµησης µπορεί να αποκτήσει 
[100Χ1/3=33,33, ήτοι 33 Νέες Μετοχές, συνεπώς πρέπει να καταβάλλει € 132 (=33 Χ 4,00). 
 
Ο µέγιστος αριθµός Νέων Μετοχών για τις οποίες µπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος 
δικαιωµάτων προτίµησης είναι άµεση συνάρτηση του αριθµού των δικαιωµάτων προτίµησης 
που κατέχει. Στο προαναφερθέν παράδειγµα ο επενδυτής που κατέχει και ασκεί 100 
δικαιώµατα προτίµησης δεν µπορεί να αποκτήσει άνω των 33 Νέων Μετοχών, εκτός εάν 
ασκήσει το δικαίωµα προεγγραφής. 
 
 



 250

Σηµειώνεται ότι ο κάτοχος  λιγότερων των τριών (3) κοινών µετοχών της Εταιρίας, ή τριών 
(3) δικαιωµάτων προτίµησης δεν µπορεί να εγγραφεί για νέες µετοχές της Εταιρίας. 
 
Η έναρξη άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα πραγµατοποιηθεί κατά τα προβλεπόµενα 
από τον Κανονισµό του Χ.Α. µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
αποκοπής. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος 
προτίµησης θα προσδιοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, θα δηµοσιευτεί στο 
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α., στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρίας, στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Τα δικαιώµατα προτίµησης είναι µεταβιβάσιµα και θα διαπραγµατεύονται 
στο Χ.Α. από την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου άσκησης µέχρι και τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη λήξη άσκησή τους. 
 
Τα δικαιώµατα προτίµησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα 
καταστήµατα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., είτε µέσω των χειριστών των 
λογαριασµών χρεογράφων των µετόχων (Χρηµατιστηριακή Εταιρία ή Θεµατοφυλακή 
Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήµατα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (για 
τους µετόχους που δεν επιθυµούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους). 
 
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των χειριστών τους θα 
αιτούνται την άσκηση των δικαιωµάτων τους από το χειριστή τους. 
 
Για την άσκηση των δικαιωµάτων µέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., οι κάτοχοι 
δικαιωµάτων προτίµησης θα τα ασκούν, µε την προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης 
∆έσµευσης ∆ικαιωµάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (στην οποία έχει ενταχθεί το πρώην Κ.Α.Α.) και την 
ταυτόχρονη καταβολή σε µετρητά της συνολικής τιµής εκδόσεως των νέων µετοχών που 
αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα προτίµησης. 
 
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στα καταστήµατα της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 
α) Να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα, τον αριθµό του φορολογικού τους 

µητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης 
∆ικαιωµάτων για άσκηση δικαιώµατος προτίµησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν 
από το χειριστή του λογαριασµού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. (στην οποία έχει ενταχθεί το 
πρώην Κ.Α.Α.), αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασµό του Σ.Α.Τ.). 

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους τον αριθµό µερίδας επενδυτή 
Σ.Α.Τ., τον αριθµό λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτηµένο χειριστή του 
λογαριασµού αξιών τους στον οποίο επιθυµούν να καταχωρηθούν οι µετοχές τους. 

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασµό που έχει ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση, τη 
συνολική τιµή διάθεσης των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα 
προτίµησής τους. 

 
Η καταβολή θα γίνεται είτε µε κατάθεση µετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που θα 
ανοιχτεί ειδικά για την αύξηση αυτή είτε µε χρέωση λογαριασµού καταθέσεων που τυχόν 
τηρεί ο µέτοχος στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή 
διάθεσης των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα προτίµησης και εν 
συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασµού της αύξησης. 
 
Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησής τους, 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. 
 
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώµατα προτίµησης δεν επιβαρύνονται µε κόστη εκκαθάρισης 
και πίστωσης των νέων µετοχών τους και µε οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά 
δικαιωµάτων προτίµησης ο αγοραστής επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα έξοδα που έχει 
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συµφωνήσει µε την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και µε τις χρεώσεις 
(µεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε. 
 
Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη µορφή µε πίστωση στη Μερίδα 
και στο Λογαριασµό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. 
 
4.6.3 ∆ικαίωµα προεγγραφής 
 
∆ικαίωµα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι µέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν 
δικαιώµατα προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α.  Προϋπόθεση για την άσκηση 
του δικαιώµατος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης. Το ∆Σ 
της Εταιρίας αποφάσισε στην από 05.08.2009 συνεδρίασή του ότι κάθε ως άνω δικαιούχος 
προς άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα προεγγραφής για 
µέχρι το 10% των δικαιωµάτων προτίµησης που του αναλογούν. 
 
Το ∆ικαίωµα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως µε την άσκηση του ∆ικαιώµατος 
Προτίµησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα καταστήµατα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., 
είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των µετόχων (Χρηµατιστηριακή 
εταιρία ή θεµατοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήµατα της Τράπεζας EFG 
Eurobank Ergasias Α.Ε. (για τους µετόχους που δεν επιθυµούν να προεγγραφούν µέσω των 
χειριστών τους). 
 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την απόφαση της από 16.06.2009 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. 
 
Η άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής θα γίνεται µε έγγραφη δήλωση η οποία θα 
υποβάλλεται στα καταστήµατα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και θα συνοδεύεται 
µε ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόµενου µετόχου για δέσµευση λογαριασµού καταθέσεων 
που θα τηρεί ο µέτοχος στην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά ποσό ίσο µε τη 
συνολική τιµή διάθεσης των αδιάθετων µετοχών για τις οποίες ασκεί το ∆ικαίωµα 
Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias 
Α.Ε. να προβεί, κατά την ηµέρα ολικής ή µερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώµατός 
του, σε χρέωση του λογαριασµού αυτού κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διάθεσης των 
µετοχών που τελικώς θα διατεθούν στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση 
του ανωτέρω ειδικού λογαριασµού της αύξησης. 
 
Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώµατα θα 
λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι 
διαπραγµατεύσιµη. 
 
Οι ασκήσαντες το δικαίωµα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες 
Μετοχές, ενώ εάν ο αριθµός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση 
της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά µε 
βάση τον αριθµό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (∆ικαίωµα Προεγγραφής) και 
µέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 
 
Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών 
θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το ∆ικαίωµα Προεγγραφής. 
 
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας εγγραφής των ιδίων φυσικών ή νοµικών προσώπων 
µε βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δηµογραφικά στοιχεία του εγγραφόµενου, το σύνολο των 
εν λόγω εγγραφών θα αντιµετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. 
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4.6.4 Κάλυψη / ∆υνατότητα υπαναχώρησης 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, 
ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλµα σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο 
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που µπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και 
ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που µεσολαβεί από την έγκριση του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου έως την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. 
αναφέρεται σε συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη 
συµφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών 
πριν από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή 
την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του 
συµπληρώµατος.  
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4.7 Προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 
 
Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

24.08.2009 Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

26.08.2009 
∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου  

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, του Χ.Α., της Ε.Κ. και των Συµβούλων)  

26.08.2009 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

27.08.2009 
Έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων 
προτίµησης 

28.08.2009 
Ανακοίνωση στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 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 

01.09.2009 Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης 

03.09.2009 ∆ικαιούχοι δικαιωµάτων προτίµησης (record date) 

04.09.2009 
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

07.09.2009 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

15.09.2009 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης 

21.09.2009 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 

23.09.2009 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών 

01.10.2009 Έγκριση Εισαγωγής των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 

05.10.2009 Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών 

 
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους 
παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του 
επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. 
 
Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. της Εκδότριας και 
τη σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου, για οποιοδήποτε λόγο.  
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4.8 Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εκδότριας  
 
4.8.1 Γενικά 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, διαπραγµατεύονται 
στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού  
Εταιρίας.  
 
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών µετοχών της S&B 
είναι GRS228003000.   
 
Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η εταιρία 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.  
 
Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ.  
 
Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος µίας (1) άυλης κοινής 
µετοχής.  
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες και 
δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα 
και µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. Για τις µετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί 
περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του 
περιορισµένου εµπράγµατου δικαιώµατος για τη χρηµατιστηριακή µεταβίβασή τους. 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς. 
 
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. 
 
Πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο στις ενότητες «Μετοχική σύνθεση» και 
«Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε 
∆ιοικητικά Στελέχη», δεν υφίστανται συµβάσεις µετόχων, συµβάσεις µεταβίβασης µετοχών, 
συµβάσεις επαναγοράς µετοχών, συµβάσεις περιορισµού του δικαιώµατος µεταβίβασης ή 
επιβάρυνσης µετοχών της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµβάσεων που αφορούν 
δικαιώµατα ψήφου, δικαιώµατα προτίµησης, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς των µετοχών της 
Εταιρίας, δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης ή συµφωνίες διανοµής κερδών, ή διανοµής 
µερίσµατος ή συµφωνία που να προβλέπει ότι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα 
αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν 
υφίστανται συµφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου 
θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης.  
 
∆εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών 
που πρόκειται να εκδοθούν δυνάµει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και 
δεν υφίστανται κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου ούτε υπήρξαν κατά 
την χρήση του 2008 και την τρέχουσα χρήση  δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά 
των κοινών µετοχών της Εταιρίας. 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώµατα αγοράς µετοχών από τους 
εργαζοµένους της Εταιρίας πλην όσων αναφέρονται στην ενότητα «Προγράµµατα χορήγησης 
µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιοικητικά Στελέχη» του 
παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.  
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και οι µετοχές της 
Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωµένες.  
 
∆εν υπάρχουν προνοµιούχες µετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες µετατρέψιµες σε ή 
ανταλλάξιµες µε µετοχές της Εταιρίας. 
 
Στην Ελλάδα δεν εκδίδονται τίτλοι επιλογής.  
 
∆εν υπάρχει απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που να εκκρεµεί, 
πλην της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Στις ελληνικές ανώνυµες εταιρίες το εγκεκριµένο κεφάλαιο είναι και πλήρως αποπληρωµένο, 
πλην των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών. 
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4.8.2 ∆ικαιώµατα Μετόχων  
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας, οι µετοχές της είναι ονοµαστικές, κοινές µε 
δικαίωµα ψήφου και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία µετοχών που να έχει ειδικά προνόµια, 
δικαιώµατα ή περιορισµούς σε σχέση µε αυτές.  
 
Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το 
Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει σχετικώς διατάξεις 
περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, µε την επισήµανση ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρίας δεν επιτρέπεται σε 
καµία περίπτωση η άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων από µη µέτοχο, ούτε από πιστωτές 
ή από κληρονόµους των µετόχων. ∆εδοµένου, ωστόσο, ότι οι µετοχές της Εταιρίας είναι 
εισηγµένες στο Χ.Α. υπερισχύει η σχετική περί χρηµατιστηρίου νοµοθεσία και κατά συνέπεια ο 
περιορισµός αυτός δεν ισχύει. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής και η ιδιότητα του µετόχου 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισµό άσκηση των δικαιωµάτων και 
ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόµο, το καταστατικό της Εταιρίας και των 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια υπέρ συγκεκριµένων 
µετόχων, ούτε περιορισµούς κατά συγκεκριµένων µετόχων, µε την επισήµανση ότι σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας επιτρέπεται η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε την έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών, οι οποίες µπορεί να 
εκδίδονται και ως προνοµιούχες µε το σύνολο ή ορισµένα από τα προνόµια των παραγράφων 
1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο, η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των 
µετοχών που κατέχουν και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των µετοχών του. 
 
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της 
Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην ελληνική νοµοθεσία όπου οφείλει 
να διορίζει αντίκλητο και να το γνωστοποιεί στην Εταιρία. 
 
Οι µέτοχοι µετέχουν στη διοίκηση, στα κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας 
ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου και του καταστατικού της Εταιρίας. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από κάθε µετοχή 
παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 
 
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των 
Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές, αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 
16 του κ.ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3604/2007, δεν υπολογίζονται για το 
σχηµατισµό απαρτίας, στερούνται δικαιώµατος ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ενώ τα 
µερίσµατα που τους αναλογούν προσαυξάνουν το µέρισµα των λοιπών µετόχων. 
 
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας (άρθρο 27 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920). 
 
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνεδριάζει µε 
τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 28 του κ.ν. 
2190/1920, ενώ είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως ψηφοφορία των µετόχων κατά τη Γενική 
Συνέλευση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 
(µε την επιφύλαξη ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόµα οι απαιτούµενες από το νόµο αποφάσεις του 
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Υπουργείου Ανάπτυξης που θα προβλέπουν τις λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις εφαρµογής 
αυτών των δυνατοτήτων). 
 
Οι µέτοχοι, που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν 
τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από 
εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι µέτοχοι, που έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόµιµα. Οι αποδείξεις κατάθεσης ή δέσµευσης µετοχών, καθώς και 
τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην 
Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
∆εδοµένου ότι οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και εποµένως άυλες, για να 
µετάσχει µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο 
κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και στον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων 
Τίτλων («ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), 
όπως ισχύει. Συγκεκριµένα, οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, 
οφείλουν να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους µέσω του Χειριστή τους στο 
ΣΑΤ ή, εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό της µερίδας τους στο ΣΑΤ, 
µέσω της ΕΧΑΕ, και να καταθέσουν στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρίας, ή σε µία από τις 
αναγνωρισµένες ελληνικές τράπεζες τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα 
παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε τη ρητή άδειά της. 
 
Οι δανειστές των µετόχων και γενικοί διάδοχοί τους, καθώς και κάτοχοι από νόµιµη αιτία 
µετοχών (όπως π.χ. θεµατοφύλακες, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καµία περίπτωση δεν 
µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού 
στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της. 
 
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση υποχρεώσεων των µετόχων της Εταιρίας, για 
την κατάργηση ή τον περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης (ή προνοµίου, εφόσον 
πρόκειται για µετοχές του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920) και για τη µεταβολή του τρόπου 
διάθεσης των κερδών συµφωνούν µε τις αντίστοιχες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ήτοι 
απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει επί 
των ανωτέρω θεµάτων. 
 
∆ικαιώµατα Ψήφου 
 
Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου η Εταιρία έχει εκδώσει µόνον 
κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της 
Εταιρίας δικαιώµατά τους µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε µετοχή 
παρέχει δικαίωµα µιας (1) ψήφου.  
 
Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν υπάρχουν περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου, µε την 
επισήµανση ανωτέρω για την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρία, η 
οποία, ωστόσο, δεν ισχύει. 
 
∆ικαίωµα Προτίµησης 
 
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, 
αλλά πραγµατοποιείται µε έκδοση νέων µετοχών, ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα 
µετατροπής τους σε µετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων µετοχών ή οµολογιών 
µέτοχοι, έχουν δικαίωµα προτιµήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή οµολογιακό δάνειο, 
κατά την αναλογία µε την οποία καθένας συµµετέχει στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. 
 
Εάν η Εταιρία έχει εκδώσει µετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώµατα 
ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι 
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διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετοχές µίας 
µόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται 
στους µετόχους των άλλων κατηγοριών µόνο µετά από τη µη άσκηση του δικαιώµατος από 
τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες µετοχές. 
 
Το δικαίωµα προτιµήσεως ασκείται µε δήλωση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η δήλωση αυτή 
πρέπει να γίνεται µέσα στην προθεσµία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που 
έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, και πάντοτε σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 . 
 
Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση 
για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα λήψης της 
σχετικής απόφασης, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής 
που καταβάλουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος 
προτίµησης από τους παλαιούς µετόχους, την προθεσµία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει 
µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 
2190/20 χρονικά όρια. 
 
Με τους περιορισµούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, 
και µετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το 
δικαίωµα προτίµησης. 
 
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να 
µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, 
δηµοσιεύεται στο τεύχος ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Η δηµοσίευση αυτή της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί 
µε συστηµένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό 
τους. 
 
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσµίας άσκησης του 
δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων παρίστανται µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και 
έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή 
δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. 
 
∆ικαίωµα Μερίσµατος 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, 
µέρισµα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε δικαιούχο όπως αποφασίζεται κάθε φορά από τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.  
 
Βάσει του γεγονότος ότι οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. 
οι δικαιούχοι µερίσµατος ορίζονται από το άρθρο 5.2 του Κανονισµού του Χ.Α., όπως ισχύει. 
 
(βλ. επίσης ενότητα «Μερισµατική Πολιτική» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 
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∆ικαίωµα στο Προϊόν Εκκαθάρισης 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν έχουν εκδοθεί µετοχές από την Εταιρία που να 
παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης από το προϊόν 
εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων µετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρία τεθεί σε 
εκκαθάριση. 
 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας τα δικαιώµατα µειοψηφίας είναι τα 
ακόλουθα:  
 
1. Σε περίπτωση αίτησης των µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να 
συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, που 
να µην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης 
της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να 
προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί 
Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση 
της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες 
της Εταιρίας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, στην 
οποία ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.  

 
2. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι 
υποχρεωµένος να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως νέα ηµέρα και ώρα συνεδρίασης εκείνη που αναφέρεται 
στην αίτηση των µετόχων. Η συνεδρίαση όµως αυτή δεν µπορεί να απέχει περισσότερο 
από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση 
αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε µπορούν να µετάσχουν και νέοι 
µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει.  

 
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες 
για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 
εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά.  

 
4. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 
καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, 
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της 
Εταιρίας µε αυτούς. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

 
5. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία µέσα στην προθεσµία της 
προηγούµενης παραγράφου και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς 
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κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 
και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 

 
6. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 
να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
έχει ήδη συγκληθεί. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ευθύνη του δηµοσιεύει ή γνωστοποιεί τα 
πρόσθετα αυτά θέµατα επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα 
θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την 
αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του ιδίου 
άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευσή τους µε δαπάνη της Εταιρίας.  

 
7. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, οποιαδήποτε αµφισβήτηση, 

σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
έδρας της Εταιρίας, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

 
8. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

 
9. Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη 

µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 
σχετικού δικαιώµατος.   

 
4.8.3 Φορολογία Μερισµάτων 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος 
των ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών από το 2007 ανέρχεται σε 25% επί των φορολογητέων 
κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. 
 
 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήµατος», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3697/2008, για τις χρήσεις 2008 και 2009 ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος είναι 25% και προβλέπεται σταδιακή µείωση, κατά µία 
µονάδα ανά έτος. Έτσι ορίστηκε σε 24% για τη χρήση 2010, σε 23% για τη χρήση 2011, σε 
22% για τη χρήση 2012, σε 21% για τη χρήση 2013 και, τέλος, σε 20% για τις χρήσεις που 
αρχίζουν από 01.01.2014 και εφεξής. 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, για µερίσµατα η διανοµή των οποίων 
εγκρίθηκε από Γενικές Συνελεύσεις µέχρι την 31.12.2008, ο µέτοχος δεν έχει καµία 
φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Για 
µερίσµατα, όµως, που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις µετά την 01.01.2009 επιβάλλεται 
αυτοτελής φορολόγηση των µερισµάτων ή προµερισµάτων που καταβάλλονται σε φυσικά 
πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα µε συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την 
ανώνυµη εταιρία και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Με σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε 
παρακράτηση φόρου υπόκεινται και τα κέρδη, ή αποθεµατικά παρελθουσών χρήσεων, που 
διανέµονται, ή κεφαλαιοποιούνται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται από 
την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης 
του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 
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Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου, από τα κέρδη που 
πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος 
των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση  
και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης, εκτός αν δοθεί 
προµέρισµα. Τα µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα 
µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν 
καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 
 
4.8.4 Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιριών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 
Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξαιτίας της πώλησης εισηγµένων µετοχών 
διαφοροποιούνται µε κριτήριο τον χρόνο που αποκτήθηκαν οι πωλούµενες µετοχές σύµφωνα 
µε το ν. 3697/2008 όπως ισχύει. Έτσι: 
 
(α) Μετοχές που αποκτώνται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) στην πώληση µετοχών της 
Εταιρίας, οι οποίες µετοχές έχουν ή θα έχουν αποκτηθεί µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2009. Ο 
φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των µετοχών, επιβάλλεται 
δε και στις χρηµατιστηριακές και στις εξωχρηµατιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω µετοχών. 
 
Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω µετοχών απαλλάσσεται από τον φόρο 
εισοδήµατος όταν ο πωλητής δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  Εάν ο πωλητής των ανωτέρω µετοχών τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήµατος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εµφανίζει τα κέρδη 
αυτά σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό τον συµψηφισµό τυχόν ζηµιών που 
θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού 
αποθεµατικού ή διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση των 
µετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήµατος κατ’ εκείνο τον χρόνο µε τις γενικές διατάξεις. 
 
(β) Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά 
 
Επιβάλλεται φόρος αυτοτελώς µε συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα από την πώληση µετοχών της Εταιρίας, οι οποίες µετοχές αποκτώνται από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και µετά. Το κέρδος από την πώληση υπολογίζεται µε αφαίρεση του 
κόστους κτήσης των µετοχών από την τιµή πώλησής τους. Ως κόστος κτήσης των µετοχών 
λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης περισσότερων 
της µίας συναλλαγών επί µετοχών της Εταιρίας, θεωρείται ότι η πώλησή τους λαµβάνει χώρα 
µε την χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των µετοχών. Εάν 
ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής που τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αλλοδαπή επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία 
στην Ελλάδα, µε την καταβολή του 10% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του πωλητή γι’ 
αυτά τα εισοδήµατα. Εάν ο πωλητής είναι επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής που τηρεί βιβλία 
Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη αυτά εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού� 
σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού 
αποθεµατικού τα κέρδη από την πώληση των µετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήµατος µε 
τις γενικές διατάξεις και από τον οφειλόµενο φόρο εκπίπτει το ήδη καταβληθέν 10%. 
Ειδικότερες διατάξεις υπάρχουν για την µεταχείριση της ζηµίας που ενδεχοµένως να προκύψει 
από την πώληση των πιο πάνω µετοχών. 
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4.9 Μείωση ∆ιασποράς – Αραίωση (Dilution)  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το 
µετοχολόγιο της 05.08.2009 καθώς και, µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάµενοι µέτοχοι θα 
ασκήσουν εξ ολοκλήρου τα δικαιώµατα προτίµησής τους. Λαµβάνοντας υπόψη τη 
υποσηµείωση (2) ως επενδυτικό κοινό νοούνται οι επενδυτές, που κατά την 05.08.2009 
κατείχαν ποσοστό µικρότερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 

Στ οιχεία  µετ όχου Πατ ρώνυµο
Αριθµός  
Μετ οχών

∆ικαιώµατ α 
ψήφου

%
Αριθµός  
Μετ οχών

∆ικαιώµατ α 
ψήφου

%

Α ικατερίνη Κυριακοπούλου (1) Γεώργ ιος 3.894.657 15.936.945 51,295% 5.192.876 21.249.260 51,295%

Οδυσσέας Κυριακόπουλος Παρασκευάς 6.993.114 971.970 3,128% 9.324.152 1.295.960 3,128%

Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου Παρασκευάς 7.474.740 1.453.596 4,679% 9.966.320 1.938.128 4,679%

SCR - Sibe lco N.V. - 0 4.964.832 15,980% 0 6.619.776 15,980%

Ίδιες µετοχές (3 ) - 219.470 0 0,000% 219.470 0 0,000%

Επενδυτικό κοινό - Λοιποί µέτοχοι < 5%  (2 ) - 12.487.339 7.522.507 24,212% 16.722.942 10.103.166 24,389%

Σύνολο (3) 31.069.320 31.069.320 100,000% 41.425.760 41.425.760 100,000%

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  ΑΥΞΗΣΗ

 
(1) Για την κατάρτιση του παραπάνω πίνακα δεν έχει ληφθεί υπόψη τυχόν δωρεάν µεταβίβαση στον κ. Πάρη 
Κυριακόπουλο µέχρι 450.000 δικαιωµάτων προτίµησης από το σύνολο των δικαιωµάτων προτίµησης που αναλογούν 
στην κα. Αικ. Κυριακοπούλου (βλ. σχετικά ενότητα «∆ήλωση Βασικών Μετόχων» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). 
(2) Στο «Επενδυτικό κοινό -Λοιπούς µετόχους <5%» συµπεριλαµβάνονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος 
1.820.030 µετοχών και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος 3.144.802 µετοχών.  Σύµφωνα µε την 
από 26 Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εταιρία του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SRC-Sibelco N.V. και 
σύµφωνα µε επιστολές που απεστάλησαν στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 16.06.2009, η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International 
plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα 
ψήφου. 
(3) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα 
δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 
16 του κ.ν. 2190/20) 

 
Για τη σύνταξη του παραπάνω πινάκα έχει γίνει η παραδοχή ότι τα δικαιώµατα των ιδίων 
µετοχών έχουν διατεθεί στο επενδυτικό κοινό και έχουν ασκηθεί από αυτό. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το 
µετοχολόγιο της 05.08.2009 καθώς και µετά την ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη τις παραδοχές ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 
άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης, κανείς µέτοχος πλην των βασικών µετόχων, ήτοι των 
κ.κ. Αικατερίνης Κυριακοπούλου, Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Φλώρας – Μαρίας 
Κυριακοπούλου και της εταιρίας SCR – Sibelco N.V. δεν θα ασκήσει τα δικαιώµατα προτίµησής 
του: 
 

Στ οιχεία µετ όχου Πατ ρώνυµο
Αριθµός  
Μετ οχών

∆ικαιώµατ α 
ψήφου

%
Αριθµός  
Μετ οχών

∆ικαιώµατ α 
ψήφου

%

Α ικατερίνη Κυριακοπούλου (1) Γεώργ ιος 3.894.657 15.936.945 51,295% 5.192.876 21.249.260 54,703%

Οδυσσέας Κυριακόπουλος Παρασκευάς 6.993.114 971.970 3,128% 9.324.152 1.295.960 3,336%

Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου Παρασκευάς 7.474.740 1.453.596 4,679% 9.966.320 1.938.128 4,989%

SCR - Sibe lco N.V. - 0 4.964.832 15,980% 0 6.619.776 17,041%

Ίδιες µετοχές (3 ) - 219.470 0 0,000% 219.470 0 0,000%

Επενδυτικό κοινό - Λοιποί µέτοχοι < 5%  (2 ) - 12.487.339 7.522.507 24,212% 14.142.283 7.522.507 19,365%

Σύνολο (3) 31.069.320 31.069.320 100,000% 38.845.101 38.845.101 100,000%

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  ΑΥΞΗΣΗ
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(1) Για την κατάρτιση του παραπάνω πίνακα δεν έχει ληφθεί υπόψη τυχόν δωρεάν µεταβίβαση στον κ. Πάρη 
Κυριακόπουλο µέχρι 450.000 δικαιωµάτων προτίµησης από το σύνολο των δικαιωµάτων προτίµησης που αναλογούν 
στην κα. Αικ. Κυριακοπούλου (βλ. σχετικά ενότητα «∆ήλωση Βασικών Μετόχων» του παρόντος Ενηµερωτικού 
∆ελτίου). 
(2) Στο «Επενδυτικό κοινό -Λοιπούς µετόχους <5%» συµπεριλαµβάνονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος 
1.820.030 µετοχών και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος 3.144.802 µετοχών.  Σύµφωνα µε την 
από 26 Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εταιρία του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SRC-Sibelco N.V. και 
σύµφωνα µε επιστολές που απεστάλησαν στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 16.06.2009, η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International 
plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα 
ψήφου. 
(3) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα 
δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 
16 του κ.ν. 2190/20) 

 
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που 
πιθανότατα να µην απεικονίζουν την πραγµατικότητα. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα υπάρξει 
σχετική ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται. 
 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε απόφασή της, η από 16.06.2009 Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Εταιρίας εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να πωλήσει, σε ένα ή 
περισσότερα τρίτα πρόσωπα µη ενεργούντα για λογαριασµό της Εταιρίας, τα δικαιώµατα 
προτίµησης που αναλογούν στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
στο πλαίσιο της παρασχεθείσης από την ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης, 
αποφάσισε την χρηµατιστηριακή µεταβίβαση των ως άνω δικαιωµάτων προτίµησης µετά την 
έναρξη διαπραγµάτευσής τους. Ως εκ τούτου, οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και αντιστοιχούν στα εν λόγω δικαιώµατα προτίµησης, έχουν 
περιληφθεί στις µετοχές που θα κατέχει το επενδυτικό κοινό.  
 
4.10 ∆απάνες Έκδοσης 
 
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώµατα Χ.Α. και 
Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.λπ.) εκτιµώνται ως ακολούθως: 
 

(ποσά σε € χιλ.)  

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ € 315 

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ € 104 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝTΑΓΩΝΙΣΜΟΥ € 10 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ € 16 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ € 40 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ε.Χ.Α.Ε. € 39 

∆ΙΑΦΟΡΑ € 76 

Σύνολο € 600 
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4.11 Σύγκρουση Συµφερόντων 
 
Η Eurobank EFG Telesis Finance και η Alpha Bank θα λάβουν αµοιβές ως Σύµβουλοι Έκδοσης 
(βλέπε ενότητα «∆απάνες Έκδοσης»).  
 

Οι Σύµβουλοι Έκδοσης ή συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες είναι ανεξάρτητες από την Εταιρία, 
µε την εξαίρεση του γεγονότος ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και ALPHA BANK 
συνεργάζονται µε την Εκδότρια στα πλαίσια της καθηµερινής δραστηριότητας τους ως 
τραπεζικά ιδρύµατα. 

Τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόµενοι των Συµβούλων Έκδοσης ή των συνδεδεµένων µε 
αυτούς εταιριών, οι οποίοι εµπλέκονται στις υπηρεσίες του Συµβούλου δεν έχουν συµφέροντα 
τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα δηµόσια προσφορά. 

Σηµειώνεται ότι, πλην της σύναψης σύµβασης ανάθεσης καθηκόντων Συµβούλου Έκδοσης, 
υφίστανται συναλλαγές και χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο 
της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας της Εταιρίας µε εταιρίες του Οµίλου Εurobank 
και Alpha Bank, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:  

• συµβάσεις πίστωσης µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό και έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών  και  

• συµβάσεις οµολογιακών δανείων σε διµερή και κοινοπρακτική βάση. 
• σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring). 
 
Επιπλέον, υφίστανται συναλλαγές και χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο 
πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας των θυγατρικών εταιριών Sibimin 
Overseas Limited και S&B Holding GmbH µε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank και αφορούν 
κυρίως συµβάσεις πίστωσης µε ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς και έκδοσης 
κοινοπρακτικού δανείου αντίστοιχα. 
 
Επίσης, υφίστανται συναλλαγές και χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί στα 
πλαίσια της συνήθους συναλλακτικής δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρίας S&B Holding 
GmbH µε εταιρίες του Οµίλου Eurobank και αφορούν στην έκδοση κοινοπρακτικού δανείου. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι στα πλαίσια της χρήσης των κεφαλαίων που θα 
αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και θα κατευθυνθούν στη 
µείωση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου (ήτοι ποσό έως € 38 εκατ. σε περίπτωση 
πλήρους κάλυψης, ή βάσει των αντληθησοµένων κεφαλαίων σε περίπτωση µερικής κάλυψης), 
δεν υπάρχει καµία συµφωνία ή πρόβλεψη, για εξόφληση δανείων που έχουν αναληφθεί από 
την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και την Alpha Bank A.E., µε την εξαίρεση την 
καταβολή δόσεων για την αποπληρωµή του κεφαλαίου του κοινού οµολογιακού δανείου της 
Εκδότριας συνολικού ύψους € 75 εκατ. και του κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής 
εταιρίας S&B Holding GmbH συνολικού ύψους € 75 εκατ. (βλ. ενότητα «Σηµαντικές 
Πιστωτικές – ∆ανειακές Συµβάσεις» και «Λόγοι αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και Χρήση 
των Εσόδων» του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου). Συγκεκριµένα από τις εν λόγω δόσεις για 
την αποπληρωµή του κεφαλαίου για τις οποίες θα χρησιµοποιηθεί µέρος των εσόδων της 
Αύξησης (ήτοι εκ των €15,0 εκατ. συνολικά), θα εισπράξει 27% η Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε.  και 27% η Alpha Bank A.E.  
 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα συµφέροντα τα οποία είναι σε γνώση των 
Συµβούλων Έκδοσης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των Συµβούλων από την Εταιρία.  
 
Οι όροι συνεργασίας του Συµβούλου Έκδοσης µε την Εταιρία είναι στους συνήθεις όρους 
αγοράς. 
 
Η Eurobank EFG Telesis Finance και η Alpha Bank:   
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• ∆εν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας ή των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών. 

• ∆εν έχουν άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον από την επιτυχία της προσφοράς, πλην 

της σύναψης σύµβασης ανάθεσης καθηκόντων Συµβούλων. 

• ∆εν έχουν οποιαδήποτε συµφωνία µε τους βασικούς µετόχους της Εταιρίας, πλην 

ενδεχόµενων δανειοληπτικών, εξασφαλιστικών και χρηµατιστηριακών συµβάσεων µέσω 

των οποίων διενεργούνται τραπεζικές και χρηµατιστηριακές συναλλαγές.  

 
Έχει εγκριθεί από την EFG EUROBANK ERGASIAS, µητρική εταιρία του Συµβούλου Έκδοσης 
Eurobank EFG Telesis Finance, χορήγηση δανείου προς τους κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, 
Οδυσσέα Κυριακόπουλο και Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου, βασικούς µετόχους της 
Εκδότριας, για την κάλυψη της συµµετοχής τους στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 
Επίσης, έχει εγκριθεί από το Σύµβουλο Έκδοσης Alpha Bank χορήγηση δανείου προς τους κ.κ. 
Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Οδυσσέα Κυριακόπουλο και Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου 
βασικούς µετόχους της Εκδότριας, για την κάλυψη της συµµετοχής τους στην Αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 


